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مسئله ممسئمیریابیموسایلمنقهی م(،)VRPمیافتنممسیرهایمبهین مبرایمناوگانیمازموسایلماستمک مبامسفرمدرمآنممسیرها،م
تقاضئامیممشئترمیانمبرآوردهممیگردد.ماینممسله مازمپرکاربردترینممسائلمدرمحوزهمحملونقلمومتدارکاتماست.مدرماینممقال ،م
مسئله مزمانبندیموممسئمیریابیمسئز مموسئایلمحملم ونقلمبامناوگانمناهمگنمشاململجستیکممعکوسمب مشکلمجمع آوریمکاالهایم
بازگشئتمیمبامپنجره هایمزمانیمچندگان ،متوسئع مدادهمشدهماست.مامینممسله مهمراهمبامه ین هایمزودکردمومدیرکردموزن دهیم
شئئدهمبرایمایجادمتزادلیمبینمه ین هایمعمهیاتیمومزیسئئت محیطیمومبامهدفمحداقل سئئازی مهمزمان مب صئئورتمبرنام ری یم
غیرخطیممختهط،ممدل سازیمشدهماست.متقاضایممشتریانمب مصورتمتقریزیموممزتنیمبرماعدادمفازی،مدرمنظرمگرفت مشدهمک مبام
توج مب موجودمعدممقطعیتمدرمبرخیمدیگرمازمپارامترها،مازمرویکردمبرنام ری یمامکانیماستوارمجهتمکنترل،ماستفادهمشدهماست.م
ب مدلیلمقرارگیریممسله مموردنظرمدرمردهممسائلم،NP-hardمالگوریتممژنتیکمجهتمحلمن دیکمب مبهین مبرایمنمون هایمابعادم
ب رگ،متوسئع مدادهمشئدهماست.مدرمنهامیت،معمهکردمالگوریتممپیشنهادیمدرممقایس مبامحلممعمولیمدرمابعادمکوچکمباممثالهایی،م
ارزیابیمشئدهماسئت.ممتحهیلمحساسیتموممآنالی منتایجمبامتعریفمدوممعیارمکیفیتمراهحلمومزمانممحاسزات،معمهکردمرضایتبخشم
الگوریتممپیشنهادیمرامدرمزمانممحاسزاتیممناسبمنشانممیدهد.م

واژه های کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،زمانبندی و مسییییاب بی وبایل ،لجستیک معکوس ،ناوگان ناهمگن ،بینامهری ی
امکان ابتوار.
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مو ب اف ایش درآمد مسییتییم بیای تولیدکنندگان لییده و نی

 .0مقدمه
این پژوهش در مورد مفهوم لجسییتیک به لییکل م آوری

ب ح ریایا میتییان را به ود م بوید.
از بیوی دیگی ،نگیان های زیسا محی

محصییو ب بازگیییت در مسی ه زمانبندی و مسیییاب ب

در دو دهه اخیی

وبییایل نی یه با ناوگان ناهمگن همیاه با ه ینههای زودکید و

منجی به دبیته بندی دیدی در این زمینه به نام مسییییاب ب

دییکید وزن دار ،ابیییا .امیوزه ،مسیییا ل مل ونیل یک از

وبیایل لده که به دن ال داقل بازی ه ینههای زیسا محی

مهمتیین مسیا ل در زمینۀ لجستیک و مدیییا زنجییه تأمین

همیاه با ه ینههای عم یات مسی ه  VRPابا .یک از مسا ل

هستند .مس ه مسیییاب وبی ه نی یه ( )VRP1یک از مسا ل

مهم در ادبیاب ،مسی ه آلودگ مسیییاب

۲

( )PRPابا که کل

و

انتیییاراب را داقل م نماید .اخییاً انتیییار گازهای گ وانهای،

یک مس ه بینامه ری ی عدد صحیح ابا که مجموعهای بهینه

موصوصاً کیبن دیاکسید ( )CO2لامل  ۰۹درصد از انتیاراب

از مسیییییهیا را بیای ناوگان یابت از وبیییایل نی یه بهمنظور

گیمای هان ابییا .بیابییاس اعالم

مل ونیل ابیا .این مس ه ،یک مس ه بهینه بازی تیکی

گ وانه ای ،دلیل اصیی
۳

پابییوگوی به تیایییای میییتییان پیدا م نماید .یابا لییده

آژانس بینالم

ابیییا که مسییی ه  VRPیک مسییی ه  NP-hardابیییا

گیما دومین بوش ب رگ تولید  CO2در بال  ۲۹1۳بوده ابا

] .[Lenstra and Kan, 1981فیوتن و همکاران ،لییکل

] .[Statistics, 2015در ال که بهچهارم از انتیاراب CO2

کالبییک مس ه  VRPرا ارا ه نموده اند که در لکل  1نیان

توبط بوش مل ونیل ادهای ایجاد م لود؛ تحیییاب اندک

داده لییییده ابییییا [Foroutan, Rezaeian and

بیای کاهش این انتیاراب بااهمیا ،انجام لده ابا.

].Mahdavi, 2020

در ادامیه ،اهمییا تو ه به بعد زمانبندی در  ،VRPت یین

ه ینههای مل ونیل یک از اصی ی تیین فاکتورها ،بهطور
مؤییی قیما نهای محصیول و نی بی ح رییایا میییتیی را
تحیا تأییی قیار م دهد .بنابیاین  VRPاخییاً بهعنوان یک از
روشهیای کیاربیدی بیای کیاهش ه ینههای مل ونیل ،مورد
تو ه ابا .از طیف دیگی ،لجستیک معکوس بامعنای بازگیا
کا های نهای میتییان به فیآیندهای تدارکاب بهطور ف ایندهای
بهوبیی ه محییان در نظی گیفته لده ابا .بهخصوص از زمان
که توانسیا منجی به توبیعه پایدار و فظ محیط زیسا گیدد.
بنییابیاین بیای طیا

بییییسیییتم هییای مییل ونیییل عالوه بی

فاکتورهای معمول  ،مال ظاب زیسا محی

انیژی  ،ملونیل بعد از نسییل الکتییسیییته و

نی در نظی گیفته

م لوند .م آوری کا های بازگیت به لکل خدماب پس از
فیوش م تواند بهعنوان یک از مییییهورتیین انواج لجسیییتیک
معکوس الییاره لییود .این فیآیند پیادهبییازی لییده در میا ب،

م گیدد .وقت که زمان بیفی بین دو گیه به مسافا بین آنها و
زمان آن روز وابسیته بالید؛ مس ه  VRPبهصورب یک مس ه
وابسیییته به زمان )TDVRP( ۴بیان م گیدد [Malandraki
] .and Daskin, 1992فیض رایج ،این ابا که به هی وبی ه
ا ازه داده م لییود تا مسییافا بین دو گیه را در تنها یک دوره
زمان بیییفی نماید در ال که در عمل به د یل بسییییاری مانند
تیاکم تیافیک ،آن وبی ه ممکن ابا بیای بفی به بییتی از یک
دوره زمان نیاز دالیته بالد .مس ه زمانبندی و مسیییاب ب
وبییایل نی یه ،این فیض را ذف م نماید که بییفی بین هی دو
گیه در بیییییتی از دوره زمان وا د ،مجاز ابیییا .لذا ،در این
میاله ،افق زمان بندی به چند دوره زمان تیسییییم م گیدد .این
مویییوج بدین دلیل ابییا که در مسییا ل واقع  ،بیییعا بییفی
وبییایل در مورد ادههای لییهیی و ومهای به دلیل لیییایط
اده ،تیاکم تیافیک و زمان روز ،متغیی ابا.
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شکل  .0نمایش کالسیک مسئله [Foroutan, Rezaeian and Mahdavi, 2020] VRP

شکل  .5الگوهای سرعت وابسته به زمان []Foroutan, Rezaeian and Mahdavi, 2020

در این میاله ،فیض م لییود که بیییعا بفی وبایل بیای

در مورد اهمیییا دییکید یییا زودکید ،در هییان رقییابت

هی کمیان در هی دوره زمان  ،یابا بالییید و بیابی با متوبیییط

امیوزی ،تییی ا همه میییتییان انتظار دارند که تیایییاییییان در

بییعا در طول آن دوره لحاظ م لود .بیای هی کمان ،وابسته

زمان منابیییب بدون دییکید بیآورده گیدد .بنابیاین ،در مواردی

بیه ماهیا تیاکم تیافیک ،یک از  6الگوی تیافیک وابسیییته به

که تیایییای میییتییان پس از مدبزمان دییکید معین ،بیآورده

زمان لیکل  ،۲اعمال م گیدد که توبط فیوتن و همکاران ،در

م گیدد؛ ییمه دییکیدی وارد خواهد لد که متنابب با می ان

ادبیاب ارا ه لیییده ابیییا [ Foroutan, Rezaeian and

مهم بودن هی مییییتیی ،متفاوب ابیییا .همانین ،از آن ا که

 .]Mahdavi, 2020در الگوهای (الف) و (ب) ،بییعا بفی

زودکید در تحوییل تییاییییا بیه د ییل متعدد مانند ه ینههای

بهطور پیوبته به تیتیب در طول افق زمانبندی در ال اف ایش

نگهیداری یا توصییییا مناب انسیییان م تواند منجی به عدم

و کاهش ابیا .الگوی ()) لیییایط باعاب ل وت تیافیک را

ریایا میتیی لود؛ لذا یک ییمه زودکید متنابب با اهمیا

ارا یه م نمیاید .الگوی (د) فاصییی ه زمان بین دو او) یا پیک

هی میییتیی م تواند بیای بییفارشها با تحویل زودتی از موعد

تیافیک را لی یه بازی م نماید .الگوی (ه) بیعاهای تصادف

میوا ،لحاظ لود.

بفی را نیان م دهد که ممکن ابا توبط بیخ مناطق خاص
تعیینلییده روی مسیییی ،به دبییا آید و در نهایا الگوی (و)
بیعا یابا روی اده را در طول آن افق ،توییح م دهد.

ادامه این پژوهش ،بدینصییورب بییاختار یافته ابییا در
بوش بعدی ،میوری بی ادبیاب تحیییاب میت ط گذلته انجام و
ها ت یین لکاف تحیییات مو ود ،ارا ه لده ابا .در بوش
بیوم ،مدل  MINLPتوبعه یافته همیاه با پارامتیها و متغییها
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و رویکیدهای که بیای محابیی ه انتیییاراب  CO2و مصیییف

ابییا [Kara, Kara and Yetis, 2007; Erdoğan and

بییوخا اعمال م لییوند؛ بهطور دقیق توییییح داده لییدهاند.

Miller-Hooks, 2012; Gaur, Mudgal and Singh,
] .2013این مس ی ه در بییه دبییته بندی اصیی توبییط لین و

ب ی س در بوش  ،۴الگوریتم ژنتیک بهمنظور کارا بییاختن مدل
بیای کیاربیدهیای دنییای واقع و درواق

یل میدل در زمان

محابی ات معیول ،پیینهاد م گیدد .بوش  ،5در مورد طیا
آزمییایییییاب و تنظیم پییارامتیهییابیییا کییه عم کید الگوریتم
متیاهیوبیییتییک پییییینهیادی را ازنظی کیفیا ل و زمانهای
محابییی ات با در نظی گیفتن چند م ال عددی موت ف ،ارزیاب
م نماید .در نهایا در بوش  ،6نتیجهگییی و پیییینهادات بیای

مس ی ه  VRPاولین بار توبییط دنت یو و رامسییی بهعنوان
از مس ی ه فیولیینده دورهگید )TSP( 5م یح لیید

] .[Dantzig and Ramser, 1959آنها رویکیدی را بیای
ناوگان تحویل گازوییل پیییینهاد کیدند .با بیربیی ادبیاب ،به
مجموعه وبیییع از مسییا ل بیی بیخورد م لییود .از اولین
میا ب در این زمینه به میا ت توبیییط راوارد و همکاران در
بییییال  1۰۰5و هیمیانین دانیییل و همکییاران [Daniel,
] Diakoulaki and Pappis, 1997در  1۰۰۱م توان الاره
کید .آنهیا تعیامل بین روشهای م تن بی تحییق در عم یاب و
را بیرب نمودند .مس ه مسیییاب ب

وبیییاییل بیا هیدف ایجیاد ت یادل بین ه ینیههیای عم یات و
زیسیا محی

موییوع ابیا که از بال  ۲۹۹6مورد تمیک

محییان قیار گیفا و مویییوج قابلتو ه در بییالهای اخیی
لد .فیوتن و همکاران ،زمان ظهور مس ه مسیییاب ب وبایل
نی یه را در دول زمان  VRPاز بییال  1۰۰۰به بعد ،نیییان
م ی ده ین ید

6

وبییی ه نی یه ( )GVRPکه در راب ه با بهینه بییازی مصیییف
انیژی در مل ونیل ابییا؛  )۲مسیی ه  VRPدر لجسییتیک
معکوس )VRPRL( ۱که روی بوش توزی لجستیک معکوس
تمیک م کنید؛  )۳مسییی یه آلودگ مسیییییییاب ( )PRPکه

مییزاپور و رِکیک ،مس ی ه مسیییییاب مو ودی را به لییکل

 .5مرور ادبیات

مدیییا زیسیامحی

گسیتیدهلیان دبیته بندی لیده ابیا )1 .مس ه مسیییاب ب

داقلبازی انتیار گازهای گ وانهای را در نظی م گیید.

تحیییاب آت در این زمینه ،ارا ه م گیدد.

لییکل ک

همکاران ] [Lin, Choy, Ho, et al., 2014در میور ادبیاب

[Foroutan, Rezaeian and Mahdavi,

میدل موت ط فیموله نمودند .آن ها ،راب ه متیابل بین ه ینه های
ملونیل و بی ح انتیییار را با مال ظاب بی در نظی گیفتند
] .[Mirzapour Al-e-hashem and Rekik, 2014کواِلو
و همکیاران ،روش متیاهیوریسیییتیک را الهیام گیفته از روش
سیتجوی همسایگ بیای  VRPبا دریافا و تحویل انتواب
بهمنظور دبییتیاب به زنجییه تأمین بیی پایدار توبییعه دادند
] .[Coelho, Munhoz, Ochi, et al., 2016نیییییو و
همکاران ،مدل را بیای مسیی ه مسیییییاب بیی با پنجیه های
زمان بیابییاس مدل امع از انتیییاراب ،توبییعه دادند .آنها،
الگوریتم ساو وی ممنوج تیکی

را بیای ل مس ه پیایده

خود ،ارا ه نمودند ].[Niu, Yang, Chen, et al., 2018
بییویسییال یک بینامه ری ی ا تمال را بیای مس ی ه مسیییییاب
مو ودی

یه بسیته با لجسیتیک روبه و و معکوس و لامل

عدم ق عیا در تیایییا پیییینهاد کید .او داقل بییازی بیخ
ه ینههای عم یات را با ه ینه زیسیییا محی

مصییییف انیژی

پیگییی نمود ] .[Soysal, 2016عیدی و ع وی VRP ،را در
لجسیییتیک معکوس با تیاییییای ق عهق عه به ادبیاب اف ودند

].2020

طوریکه تیاییای نیا موت ف م تواند بین وبایل با تو ه به

با بیربی ادبیاب ،پ بیده م لود که مس ه مسیییاب ب

بهینه بیازی مصییف بوخا تیسیم گیدد .آن ها ،ه ینه بوخا

توبییط بسیییاری از محییان در طول دهههای اخیی م العه لییده
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را وابسیییته به مسییییی و میدار بار در نظی گیفتند[Eydi and .

روی  ،GVRSPمیدل دیدی را توبیییعه دادند که وبیییایل

].Alavi, 2018

ناهمگن ،تیاکم تیافیک متفاوب با زمان ،محدودیا های پنجیه

مسی ه آلودگ مسییییاب بهطور گستیده در بالهای اخیی
مورد تو ه قیار گیفا .فِیانسییات و همکاران ،این مسیی ه را
وابسیته به زمان بهصورب تیکی

از مس ه آلودگ مسیییاب

و

 VRPوابسییته به زمان پیییینهاد نمودند [Franceschetti,
] .Honhon, Van Woensel, et al., 2013وان و همکاران
توبییعهای را روی مسیی ه  VRPبا ناوگان یابا ناهمگن با در
نظی گیفتن انتییییاراب کیبن در ت ادل با ه ینهها لحاظ نمودند
] .[Kwon, Choi and Lee, 2013بیکتاس و پورته ،یک
مس ه آلودگ مسیییاب را با هدف داقل بازی کل ه ینههای
مصییف بیوخا و انتییار گازهای گ وانهای با ه ینه دبتم د
راننیدگیان ارا ه نمودند ].[Bektaş and Laporte, 2011
دِمیی همیاه بیا بیکتیاس و پورتیه ،مسییی ه ق

زمان مییتییان و وبایل ،ایی بار وبایل روی می ان انتیاراب و
محدودیا های ظیفیا را در مسیی ه در نظی گیفتند .مدل آن ها
به وبایل ا ازه م دهد تا ها کاهش انتیاراب ،روی کمانها
توقف کننیید ] .[Xiao and Konak, 2016بهییییت نیییا و
قابم  ،یک ارچه بازی مسا ل زمان بندی وبی ه و تأمین کننده را
از نظی تعیین مسیییی وبییی ه بیای انتیال مواد از تأمینکنندگان به
بیخ میاک تولییدی بیا رویکید چنیدهدفه ،بیربییی نمودند.
اهیداف به صیییورب داقل بیییازی هم زمان کل دییکید تمام
بیفارش های توصییا یافته به تأمین کنندگان و نی کل مسافا
پیموده لیییده وبیییایییل بوده ابیییا [Beheshtinia and
].Ghasemi, 2018

را با اف ودن

بهیت نیا و همکاران ،مس ه زمانبندی و مسیییاب یک ارچه

محدودیا بیییعا توبییعه دادند [Demir, Bektaş and

را در زنجییه تأمین بیای یک بیییسییتم تولید چندکارخانهای ،به

] .Laporte, 2012همانین توبییعه دیگیی را روی مسیی ه

ادبیاب اف ودند .آن ها ،یک مدل ریاییی را بیای این مسیی ه با

آلودگ مسییییاب با هدف داقل بازی مصیف بوخا و کل

تو ه به پیگییی چگونگ توصیییا بییفارش ها به وبییایل،

زمان بفی پیینهاد دادند [Demir, Bektaş and Laporte,

مسییهای وبایل ،توال تولید و چگونگ توصیا بفارش به

هی ییدی را

تیأمین کنندگان ،توبیییعه دادند [Beheshtinia, Ghasemi

بیای داقل بازی ه ینههای مصیف بوخا ،انتیاراب ،CO2

] .and Farokhnia, 2018ربییان و همکییاران ،یییک مییدل

کل دبیییتم د و کل ه ینههای یابا بیای ناوگان ناهمگن ارا ه

چنیدهیدفیه یدیدی را بیای  GVRSPتحا لییییایط عدم

نمودند ] .[Koç, Bektaş, Jabali, et al., 2015فیگ یوزی

ق عییا ارا ه نمودند .آن ها ،نیا تیافیک را بهعنوان یک نی ه

کل مسییافا بییفی را به همیاه کل زمانهای گذرانده لییده در

انفعال بیای میاب ه با زمان ربیدن وبایل در نظی گیفتند .اهداف

] .2014bکوک و همکیاران ،یک الگوریتم تکام

ادهها ،داقل بازی نمود ].[Figliozzi, 2010
یک از دیدتیین مسییا ل ،مس ی ه زمانبندی و مسیییییاب
ب وبایل نی یه )GVRSP( ۸ابا که توبط لیا و و کوناک
بیای اولین بییار در بیییال  ۲۹15معیف لییید [Xiao and
] .Konak, 2015آنها یک تاب چندهدفه را با هدف اصیی
داقل بیازی انتیاراب  CO2پیینهاد کیدند و آن را با رویکید
بی سی ه میات

ل نمودند .این نویسندگان در ادامه تحیییاب

بهصیورب داقل بازی کل ه ینه مل ونیل ،آلودگ تیافیک ،
عدم ریایا میتیی و داک یبازی انع افپذییی وبایل بوده
ابییییا [Rabbani, Bosjin, Yazdanparast, et al.,
] .2018بورمند و بهییت نیا ،رویکید تصمیم گییی یک ارچه ای
را بیای مس ه چندهدفه زمان بندی و مل ونیل در یک زنجییه
تأمین دوبی ی ح  ،پییییینهاد نمودند .تواب هدف به صیییورب
یداقل بیییازی کل دییکید تحویل ،ه ینه تولید و انتییییاراب
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وبیایل و داک یبازی کیفیا تولید ،هستند .آن ها بیای ل از

بی عهده دارد ]بهیت نیا و اعیاب  .[1۳۰6 ،بهیت نیا و همکاران

الگوریتم ژنتیک به صییورب تیکیب با یک روش تصییمیم گییی

به تیکیب بییه ابییتیاتژی نوین در مورد زمانبندی ملونیل

چندمعیاره ،بهیه گیفتند [Borumand and Beheshtinia,

لیییامیل زمانبندی ام تولید ،ابیییتفاده از ناوگان ملونیل

].2018

میییتیک بیای انتیال ق عاب به لیییکا بییازنده و یک ارچگ

بیا بیربییی پژوهشهیای ژورنیالهیای داخ  ،تحیییاب
یافا لید .خدابنده و همکاران ،مسی ه یک ارچهبازی

میت

تولیید و توزی را بیا هدف داقلبیییازی مجموج وزن تعداد
کارهای تأخییی و ه ینههای ملونیل با مسیییاب در زنجییه
تأمین بیرب نمودند .در این مس ه ،چند میتیی و یک تسهیل

تصیییمیماب در وزه زمان بندی تولید و مل ونیل پیداختند.
آن هیا ،فیض نمودنید تعدادی بیییفارش و ود دارد که پس از
تولید توبط تأمینکنندگان باید با وبایل به یک لیکا بازنده
میل لیییوند .هدف ،کمینهبیییازی مجموج زمان های تحویل
بفارلاب ،بوده ابا ]بهیت نیا و همکاران.[1۳۰۱ ،

تولییدی و ود دارد کیه کیارهیا پس از پیدازش ،به صیییورب

قنیادپور و یییییاب  ،مدل و رویکید ل دیدی را بیای

مسییییاب و در قالب دبیتههای بیای میتییان اربال م لوند

مسییی ه  GVRSPچندهدفه با در نظی گیفتن وبیییایل نی یه

]خیدابنیده و همکاران .[1۳۰۲ ،توک میدم و همکاران ،الا

نیاهمگن با هدف داقل بیییازی انیژی توبیییعه دادند .آن ها،

دیدی از تیکیب مسی ه مسیییاب را با لحاظ پنجیه زمان در

پنجیه های زمان را در بییسیتم لجستیک ب در نظی گیفتند و

الا رقابت به ادبیاب اف ودند .آنها ،مدل را ارا ه نمودند که

به اولویا میییتییان در ارا ه خدماب ،تو ه نمودند .در نهایا،

با کوتاهتیین مسییییی و کمتیین ه ینه ،در زودتیین زمان ممکن

رویکید ل دیدی را بیاباس الگورتم تکام  ،پیینهاد دادند

میدم و

و بیا الگوریتم ژنتییک چنیدهدفه با میتب بیییازی تیی مغ وب

همکییاران .[1۳۰۳ ،نوروزی و همکییاران VRP ،را بییا هییدف

( ،)NSGA-IIمیییایسییییه کیدنیید [Ghannadpour and

کاهش انیژی مصیف و زمانهای ط مسیی و نی با بیعاهای

] .Zarrabi, 2019ل و همکاران ،یک مدل بینامهری ی خ

بیفی وابسیته به زمان ،بیربی نمودند .آنها ،مسییهای بهینه را

عددصیییحیح موت ط را بیای مسییی ه  GVRSPبا بارگییی و

بیای ناوگان تعیین نمودند که زمان ط مس ییی به زمان از روز

تحوییل هم میان و در نظی گیفتن پنجیه هیای زمان  ،به ادبیاب

که بییفی آتاز م لییود؛ وابسییته ابییا ]نوروزی و همکاران،

اف ودند .به منظور ل مدل ،یک الگوریتم هولمندی را طیا

.[1۳۰5

کیدنید و بیا الگوریتم ژنتییک ،میایسیییه نمودند[Li, Guo, .

زودتی از رق ا به مییییتییان بییییویسده کند ]توک

بهیت نیا و اعیاب  ،به بیرب مدل بیای یک ارچگ VRP
در ییک زنجییه تیأمین با مسییی ه توصییییا بیییفارشها به
تیأمینکننیدگیان و تعیین توال تولیید ،پیداختند .زنجییه تأمین
موردم العه لیییامل تأمینکننده ،چند وبیییی ه و یک بیییازنده
محصییو ب نهای ابییا .در این میاله ،یک ناوگان ملونیل
متیییکل از وبییایل نی یه با ظیفیاها و بیییعاهای متفاوب،
مل مواد خییداریلده از تأمینکنندگان و م آوری ق عاب

] .Zhou, et al., 2019لیا و ،یک مدل ریایی ی

دیدی را

بیای مس ه  VRSPدر کیاس داک در قالب یک ارچه روی یک
پایانه چنددرب ،در الا چندمحصییول  ،توبییعه دادهاند .آنها
همانین ییک روش یدیدی از بهینه بیییازی تیکی

م تن بی

تج یه را بیای ل این مدل ،پیینهاد کیدند .رویکید تیکی

در

واق  ،زییمسی ه های ایجاد لده را به صورب تکیاری با ابتفاده
از ساو وی ییصانه ،ل م نماید ].[Liao, 2020

تکمیللیده از آنها را با هدف کاهش می ان دییکید در تحویل،
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اخییاً فیوتن و همکیاران ،مسییی ه  GVRSPرا با در نظی

] ،Razmi and Torabi, 2012مورد ابییتفاده قیار م گیید

گیفتن وبیییاییل نی یه ناهمگن و ه ینه های زودکید و دییکید،

که در ه ابتواری قیود فازی به صورب فعا نه 1۹در مدل تنظیم

عددصییحیح

لود .دوم ،بی اباس تحیییاب دید در زمینه مسیییاب تحویل

موت ط را ارا ه نمودند .آن ها ،الگوریتم های لی یه بازی ت یید و

بفارش میتیی ،معمو میتییان چندین بازه/پنجیه زمان را به

ژنتیک را بیای ل مدل  NP-hardتوبییعه داده لده ،پیینهاد

عنوان بییازه م وب خود پییییینهییاد م دهنیید [Li, Qin,

نمودنیید و یییک آزمون فیییییی یه آمییاری را نی ابیییتفییاده

Baldacci, et al., 2020; Ferreira, Bogue,
Noronha, et al., 2018; Hoogeboom, Dullaert,
] .Lai, et al., 2020تییاخیی ییا تعجییل از هی کییدام از این

توبییعه داده اند و یک مدل بینامه ری ی تییخ

کیدند].[Foroutan, Rezaeian and Mahdavi, 2020
در این میاله ،مدل ریایی ی تحییق اخیی به عنوان یک مدل پایه
منابییب ،در نظی گیفته م لییود و مدل ریاییی

دیدی بیای

مسیی ه  GVRSPموردبحث ،توبییعه داده م لییود .بنابیاین،
تحییق اخیی را بیه عنوان ییک پژوهش پایه انتواب نموده ایم و
آن را توبیییعیه داده ایم .در دول  ،1خالصیییهای از مهمتیین
میوصاب بیخ از دیدتیین تحیییاب انجام لده مو ود در
ادبیاب به همیاه میایسییه با تحییق ایییی آورده لییده ابا .با
ابییتفاده از این دول ،بییع لییده ابییا تا تفاوبهای میاله
ایی با تحیییاب مو ود ،ت یین گیدد.

پنجیههای زمان ممکن ابییا یکسییان و یا متفاوب بالد؛ ول
در عمل چندین اختیار بیای بازه تحویل مس ی ه ایجاد م لییود.
این نوج مسا ل به عنوان مسیییاب با پنجیه زمان چندگانه مورد
تو یه هسیییتنید که در این پژوهش ،تحویل چندگانه نی مورد
تو ه قیار م گیید .بوم ،در پژوهش پایه ،فیض لده ابا که
او درآمد اصل از محصو ب بازگیت تمام میتییان یکسان
ابا و یانیا این میدار ق ع ابا .این در صورت ابا که در
عمل ممکن ابا کیفیا محصو ب دریافت از میتییان/نوا
موت ف ،یکسیان ن وده و ارزش متفاوت دالیته بالند؛ همانین

این پژوهش نس ا به ادبیاب مو ود و

فیض ق عییا در مییدار درآمد یا ارزش کا های بازگییییت ،

خصیوصا در میایسه با پژوهش پایه ،ع ارتند از اول ،بسیاری از

ریسک لدیدی بی تصمیمگییی ایجاد م کند؛ چیاکه میدار این

تحیییاب در زمینه مس ی ه  ،GVRSPتیایییای میییتییان را به

پارامتی معمو به طور ق ع قابل بیان نیسیییا .بنابیاین ،در این

صورب ق ع در نظی گیفته اند؛ در ال که تیایای میتییان در

پژوهش میدار این پارامتی او بیای مییییتییان موت ف ،متفاوب

واقعیا به صییورب ق ع نیسییا .در این پژوهش ،تیایییای

فاص های ،بیان م لود و ها

نوآوریهای اصی

ابیا و یانیا به صورب تییی

و م تن بی اعداد فازی بیان م لود.

کنتیل ،از رویکیدهای بینامهری ی ابتوار فاص های بیتسیماس و

عالوه بی عدمق عیا در تیایییای میییتییان ،وبییی ه نی یهای که

بیییم ] [Bertsimas and Sim, 2004ابییتفاده م لییود.

میتییان به صورب تییی

میییتیی را مالقاب م کند؛ باید بیای تحویل کل تیایییای آن،

دول  ،1تفاوب این پژوهش را با ادبیاب ،آلکار م نماید.

آماده لده بالد؛ در تیی اینصورب ،ییمه کم ود در نظی گیفته
م لیییود .زم بیه تویییییح ابیییا کیه بیای موا هیه با این
محیدودییا ،میا از رویکیدهای کالبییییک بینامهری ی با قیود
لانس فازی کالبیک که ب ح اطمینان به صورب دبت تنظیم
م لیییود؛ ابیییتفاده نم کنیم؛ ب که رویکید بینامهری ی امکان
ابیتوار ۰پییینهادی توبیط پییوای و همکاران [Pishvaee,
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جدول  .0مقایسهای از برخی مهمترین و جدیدترین تحقیقات موجود در ادبیات
نوج تصمیمگییی

نویسندگان

مسیییاب

زمانبندی

زمان چندگانه

تیایا

محصول

محدود

نامحدود

همگن

ناهمگن

تحویل

تفاوب ارزش محصول
بازگیت میتییان

مستییم

معکوس

موت ف

زودکید

دییکید

ل فیاابتکاری

پنجیههای

ارزش

مال ظاب زیسامحی

عدم ق عیا

ظیفیا تسهیالب

نوج وبایل

نوج لجستیک
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*
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*
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ل مس ه زمانبندی و مسیییاب ب وبایل ملونیل با ناوگان ناهمگن لامل لجستیک ...

 .9بیان مسئله
در این بوش ،ابتیدا مسییی ه  GVRSPتعییف لیییده در
پژوهش پییایییه این تحییق کییه توبیییط فیوتن و همکییاران
[ ]Foroutan, Rezaeian and Mahdavi, 2020ارا ییه

مصییف بیوخا و داک یبازی م آوری کا های بازگیت
در چیارچوب لجسیییتیک معکوس ،اعمال م لیییود .از م ه
مفیویات که بیای این مس ه الاره لده ابا؛ ع ارتند از


مدل ،تکمحصول و همه تیایاها باید اریا لوند.



هی تیایییای میییتیی باید یکباره توبییط تنها یک

لییده ابییا؛ میور م لییود و ب ی س توبییعه این مس ی ه ارا ه
م گیدد .در مسیی ه مذکور ،ناوگان ناهمگن لییامل لجسییتیک

وبی ه ،پابخ داده لود.


معکوس بیه لیییکیل م آوری کیا های بازگییییت همیاه با
ه ینههای زودکید و دییکید وزن  ،توصییییف م گیدد .ناوگان

وبایل نی یه تجاوز نمایند.


از وبیایل نی یه ناهمگن در یک ان ار میک ی مستیی لده ابا.
فیض م لیوند که آنها بهطور کامل ،تیایاهای مجموعهای از



هیچ وبیی ه نی یهای مجاز نیسیا که بییتی از ظیفیا
خود روی مسیی معین ،مل بار نماید.



مسی ه مذکور با ابییتفاده از لی که ) G(N,Aفیموله لییده
ابییا؛ بهگونهای که  ،Nمجموعهای از گیههای میییتیی و نی

کل تیایییاهای همه میتییان نم تواند از کل ظیفیا
وبایل نی یه مو ود بییتی گیدد.

مییییتیییان را درییافیا م کننید و درعین ال ،می ان معین از
کا های بازگیت لان را م م نمایند.

هیچییک از بیییفارلیییاب نم توانند از ظیفیا همه

وبییایل نی یه مجازند که هی کمان را در بییییتی از یک
دوره زمان  ،بفی نمایند.



وبیییاییل نی یه مجازند که در گیهها توقف نمایند اما

گیه ان یار میک ی را ارا ه م کند و  ،Aمجموعهای از کمانها یا

وقت که وبیی ه ،یک گیه را تیک م کند و مسییش را

مسیییهای بین گیه هابا .هی میتیی ،یک تیایای ق ع  ،یک

روی یک کمان لیوج م کند؛ باید بفی خود را روی

میدار معین از کا های بازگییییت بالیوه و نی یک زمان تحویل

آن کمان بدون توقف به پایان بیباند.

از پیش تعیین لیییده دارد طوری که هی زودکید یا دییکید روی



تحویل تیایییا به ییمه وزن در تاب هدف بیابییاس اهمیا
آن ،منجی خواهد لید .همانین ،ها محابی ه بیعا وبایل

بییعا یک وبیی ه نی یه روی کمان میوا وابسته
به دوره زمان بفی آن وبی ه در آن کمان ابا.



بیعا هی وبی ه نی یه در هی دوره زمان خاص روی

نی ییه در هی زمیان روی مسیییییهای موت ف ،الگوهای تیافیک

کمان میییوا ،یابا بوده و بیابی با متوبییط بیعا

وابسییته به زمان اعمال م گیدد .هدف تحییق ایییی ،توبییعه

بفی در آن دوره زمان روی آن کمان ابا.

 GVRSPبیهمنظور ایجیاد ت یادل بین ه ینیههیای عم یات و
زیسیییا محی



و داقل بیییازی آنها بهطور همزمان ابیییا.

کل میدار محصییو ب دید و بازگیییت

ه ینیههیای عم ییات ییابا و متغیی با تو ه به تعداد و آن نوج
وبی ه ای محاب ه م لوند که با لحاظ میدار بارلان روی اده

مل لییده

توبط آن ،متغیی ابا.


بیابییاس ظیفیا آنها ،تورها را هم بیای محصییو ب دید و
هم بیای کیا هیای بیازگییییت تییییکیل م دهند .مال ظاب
زیسییا محی

مجموج وزن هی وبیی ه در طول بییفی خود وابسته به

با داقل بییازی کل انتیییاراب  ،CO2ه ینه
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هی زودکید یا دییکید در خدماب میییتیی با تو ه به
می ان مهم بودن آن میتیی ،ییمه خواهد لد.

عادل اعظم – محمد بعیدی مهیآباد

در این پژوهش ،در توبییعه مسی ه و مدل ارا هلده توبط

ق عیا در میدار درآمد یا ارزش کا های بازگییییت  ،ریسیییک

فیییوتیین و هییمییکییاران [ Foroutan, Rezaeian and

لیدیدی بی تصمیمگییی ایجاد م کند؛ چیاکه میدار این پارامتی

 ]Mahdavi, 2020به موارد زیی پیداخته م لود

معمو به طور ق ع قابل بیان نیسا .بنابیاین ،در این پژوهش

 )1تیایییای میییتییان به صییورب ق ع نیسییا؛ ب که به

میدار این پارامتی او بیای میییتییان موت ف ،متفاوب ابییا و

و م تن بی اعداد فازی بیان م لییود .ع رتم

فاصی های ،بیان م لییود و با ابتفاده از

صییورب تییی

یانیا به صیورب تییی

عدمق عیا در تیاییای مییتییان ،وبی ه نی یهای که میتیی را

رویکیدهیای بینیامهری ی ابیییتوار فاصییی های بیتسییییماس و

مالقاب م کند؛ باید بیای تحویل کل تیایییای آن ،آماده لییده

بییییم ] [Bertsimas and Sim, 2004بیای ایجاد همتای

بالید؛ در تیی اینصیورب ،ییمه کم ود در نظی گیفته م لود.

ابتوار مدل ،ابتفاده م لود.

زم به توییییح ابییا که بیای موا هه با این محدودیا ،ما از

در ادامیه ،ابتیدا میدل تحییق پایه با در نظی گیفتن تنوج در

رویکیدهای کالبیک بینامهری ی با قیود لانس فازی کالبیک

پنجیه زمان تحویل ،تفاوب در ارزش محصول بازگیت از هی

که ب ی ح اطمینان به صییورب دبییت تنظیم م لییود؛ ابییتفاده

میییتیی ،همانین عدمق عیا در تیایییای میییتییان و ارزش

نم کنیم؛ ب که رویکید بینامهری ی امکان ابیییتوار پییییینهادی

محصیو ب بازگیت  ،توبعه داده م لود و ب س رویکیدهای

توبیییط پیییییوای و همکاران [Pishvaee, Razmi and

هی یییدی بینیامهری ی امکان ابیییتوار و بینامهری ی ابیییتوار

] ،Torabi, 2012مورد ابیییتفییاده قیار م گیید کییه در ییه

فاصی های بیای موا هه با عدمقع عیا آن ،توبعه داده م لود

ابتواری قیود فازی به صورب فعا نه در مدل تنظیم لود.

و مورد ابتفاده قیار م گیید.

 )۲بی ابییاس تحیییاب دید در زمینه مسیییییاب تحویل
بفارش میتیی ،معمو میتییان چندین بازه/پنجیه زمان را به

 .0مدلسازی مسئله در حالت اسمی و استوار

عنوان بییازه م وب خود پییییینهییاد م دهنیید [Li, Qin,

در این بوش ،ابتدا مدل بهینهبییازی مس ه تعییف لده در

Baldacci, et al., 2020; Ferreira, Bogue,
Noronha, et al., 2018; Hoogeboom, Dullaert,
] .Lai, et al., 2020تییاخیی ییا تعجییل از هی کییدام از این

بوش ق ل (همیاه با توبیعههای مذکور) آورده م لییود؛ ب س

پنجیههای زمان ممکن ابییا یکسییان و یا متفاوب بالد؛ ول
در عمل چندین اختیار بیای بازه تحویل مس ی ه ایجاد م لییود.
این نوج مسا ل به عنوان مسیییاب با پنجیه زمان چندگانه مورد
تو ه هسیتند که در این پژوهش ،تحویل چندگانه نی نس ا به
پژوهش پایه ،مورد تو ه قیار گیفته ابا.
 )۳در پژوهش پایه ،فیض لده ابا که او درآمد اصل
از محصیو ب بازگییت تمام میتییان یکسان ابا و یانیا این
میدار ق ع ابییا .این در صییورت ابییا که در عمل ممکن
ابییا کیفیا محصیو ب دریافت از میییتییان/نوا

موت ف،

یکسییان ن وده و ارزش متفاوت دالییته بالییند؛ همانین فیض

رویکید هی ییدی موا هه با عدمق عیا تویییح داده م لود و
بیای توبعه مدل ،به کار گیفته م لود .نمادها و عال م ریای
به کار گیفته لده در فیمو بیون مس ه ،به صورب زیی ابا

مجموعه و اندیس:
}{0

N0  N

مجموعه گیههای لیی که لییامل میییتییها

} N  {1,2,..., nو ان ار } {0ابا (اندیس با .)i
 Lمجموعه انواج وبایل نی یه (اندیس با .)l
 Kمجموعه دورههای زمان (اندیس با .)k
 TWiمجموعه پنجیههای زمان م وب میتیی  iبیای تحویل
محصول (اندیس با .)tw
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 Aمجموعه کمانها ،هی کمان از دو گیه تییییکیل م لیییود؛

]  [STitw , FTitwابتدا و انتهای موعد تحویل بیفارش میتیی i

0
.  i, j   A,  i, j  N , i  j

در پنجیه زمان tw
~

  iارزش هی وا د محصیول م آوریلده/بازگیت از گیه

پارامترها (ورودی مدل):

( iتییق ع فاص های)

 N Lتعداد وبایل نی یه نوج L

 R iتعداد محصو ب بازگیت بالیوه در گیه i

 C Lظیفیا وبی ه نی یه نوج L

 wوزن یک محصول وا د

 W Lوزن وبی ه نی یه نوج L

 Mعددی بهاندازه کاف ب رگ

~

 Qiتیایای میتیی ( iتییق ع فازی)
D ij

فاص ه کمان  i , j 

lk
  ijنیخ انتیییاراب  CO2در وا د مسییافا پیموده در کمان

  i , j بیای وبی ه نوج  Lدر دوره ( gr / km ) k
lk
 LC ijییییب تصیحیح بار بیای وبی ه نی یه نوج  Lوقت که

کمان   i , j را در دوره  kبفی م نماید
 itwه ینه وا د ییمه دییکید تحویل بیییفارش مییییتیی i
نس ا به پنجیه زمان tw

  itwیییب ییمه زودکید تحویل بفارش میتیی  iنس ا به
پنجیه زمان tw
  lه ینه متغیی بفی وا د مسافا توبط وبی ه نوج L
 cه ینه مصیف هی وا د بوخا
 ωه ینه انتیار هی وا د CO2
 Flه ینه یابا وبی ه نی یه نوج L
LD

داقل فاصییی ه موردنیاز ها ع ور بیای هی کمان که

بیای بفی انتواب م گیدد
k
 v ijبیعا یابا وبایل روی کمان   i , j در دوره k

 s1iزمان بارگییی وا د محصول از یک وبی ه در گیه i
 s 2iزمان بارگذاری وا د محصول روی وبی ه در گیه i
 b kزمان لیوج دوره زمان k
 e kزمان پایان دوره زمان k

متغیرها (خروجی مدل):
 H itwاگی پنجیه زمان  twبیای تحویل بیییفارش مییییتیی i
انتواب لود؛ بیابی یک ،در تیی این صورب صفی

X ijl

اگی کمان  i , j 

ها بفی وبی ه نوج  Lانتواب گیدد؛

بیابی یک ،در تیی این صورب صفی

x ijlk

اگی کمان  i , j 

ها بییفی وبییی ه نوج  Lدر دوره k

انتواب گیدد؛ بیابی یک ،در تیی این صورب صفی
l
 y ijمیدار محصیو ب دید در ال مل توبط وبی ه نوج

 Lبا بفی از کمان  i , j 
l
 rijمیدار محصو ب بازگیت در ال مل توبط وبی ه نوج

 Lبا بفی از کمان  i , j 
l
l
 BIN ijمتغیی صییفی و یک؛ بیابی یک اگی  rijبییییتی از صییفی

بالد و در تیی این صورب بیابی صفی
lk
ij

 dمسیافا ط لده از کمان   i , j توبط وبی ه نی یه نوج

 Lدر دوره k
lk
ij

 tزمان بفی وبی ه  Lروی کمان   i , j در دوره k

 l iزمان خیو) وبی ه از گیه i
 aiزمان ورود وبی ه به گیه i
 Titwدییکید تحویل بییفارش میییتیی  iدر صییورت که پنجیه
زمان  twبیای تحویل بفارش آن ،اعالم لده بالد
 Eitwزودکید تحویل بیفارش مییتیی  iدر صورت که پنجیه
زمان  twبیای تحویل بفارش آن ،اعالم لده بالد
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.ابم در این پارامتیها قیار م گیید/م کنیم یک میدار متوبط
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)محصییول و ارزش محصییول بازگیییت از میییتییان موت ف

 موقتا فیض، در مدلبازی ابم یا میدار متوبط.بیان م لوند

  i, j   A, l  P )1۴(

lk
ij

~

~

 (تیایییای i  وQi همان ور که الییاره لیید؛ پارامتیهای

  i , j   A , l  P )1۳(

k 1

 میدار محصو ب بازگیتy i

 فرموالسیون مسئله در حالت اسمی0-0

  i , j   A , l  P , k  K )1۲(

m

مسافا ط

)۰(

i  N )11(
lk
ij

 i , j  لده روی کمان
i م آوریلده از گیه

~


rijl   Cl  Qi  . X ijl


i, j  N , i  j , l  P

y ijl  rijl  C l

l
 به ازای هی وا دL  نیخ مصیییف بییوخا وبییی ه نوجij

)6(

)۱(
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()۲۸

()۲۰

rijl . X ijl  BRYi l0 .M
i  A, j  0, l  P

ijl  7.93  105. W L   y ijl  rijl  .w 

  i , j   A , l  P

()۳۹

 0.026

X ijl , xijlk , BRYi l0 , H itw 0,1
  i, j   A, l  P, k  K , tw  TW
()۳1

yijl , dijlk , tijlk , li , ai , Titw , Eitw  0
i, j  N , l  P, k  K

در معادله ( )۹تاب هدف مس ه آورده لده ابا که هی دو
ه ینههای عم یات و زیسییا محی

را بهطور همزمان ،داقل

م نماید .بوش اول از این تاب  ،ه ینه کل انتییییاراب  CO2را
مینیمم م بییازد .بوش دوم ،ه ینههای یابا ناوگان را محاب ه
م نماید .بوش بییوم ،ها بهینه بییازی ه ینههای عم یات و
زیسیا محی

بهطور همزمان همیاه با داقل بازی ه ینههای

متغیی ناوگان لیامل ه ینه مصییف بیوخا ،ابییتفاده م گیدد.
بوش چهیارم ،کل درآمد اصیییل توبیییط م آوری کا ی
بازگییییت را محابی ی ه م نماید .در نهایا ،بوشهای پنجم و
لیییییییم ،کیل دییکید و زودکید را به تیتیب بهمنظور تحویل
بهموق تیایییاهای میییتییان و بهمو ب آن ،کاهش ه ینههای
عم یات نالیی از تحویل زودهنگام یا دییهنگام بییفارلییاب،
داقل م بازد.

م گیدد که هی تیاییای میتیی بهطور کامل پابخ داده خواهد
لییید .محدودیا ( )۱م م ن م بیییازد که ظیفیا محدود هی
وبیی ه نی یه بیای انتیال محصیو ب دید ،رعایا لده ابا.
محیدودییا ( ،)۸تعیداد کیا های بازگییییت را که باید از هی
مییییتیی م آوری گیدنید؛ تعیین م نمیاید .محدودیا ()۰
تضیمین م نماید که ظیفیا انتیال محصو ب بازگیت توبط
هی وبی ه ،نیض نوواهد لد .باو ود محدودیا ( )1۹اطمینان
اصییل م گیدد که یک بار یا محموله (محصییو ب دید به
همیاه محصییو ب بازگیت ) مل لده توبط هی وبی ه روی
هی کمان از ظیفیا آن وبییی ه ،بییییتی نیسا .محدودیا ()11
د با ی م آوری کا های بازگییییت را بیای هی مییییتیی
تعییف م نماید .محدودیا ( )1۲بیان م کند که بهمنظور بییفی
در مسیی   i , j توبط وبی ه نی یه نوج  Lدر دوره  ،kابتدا باید
این کمیان بیای بیییفی توبیییط وبیییی ه نوج  Lانتواب گیدد.

محدودیا ( )1۳توییییح م دهد که اگی مسیییی  i , j 

ها

بیفی توبیط وبییی ه نوج  Lانتواب لد؛ این کمان م تواند در
داقل یک و داک ی  kدوره زمان  ،بییفی لود .دو محدودیا
اخیی ،متغییهای  X ijlو  x ijlkرا با یکدیگی بییازگار م بییازند.
محدودیا ( )1۴تضییمین م کند که اگی یک کمان ها بییفی
توبیط یک وبی ه انتواب لد؛ آن مسیی باید تا انتها ،ط گیدد.
محدودیا ( )15متغیی  d ijlkرا با متغیی  x ijlkبییازگار م بییازد.
همانین ،داقل و داک ی فاصی ه قابل بییفی را تعیین م نماید

محدودیا ( ،)1بیان م نماید که بیای تحویل تیایییای هی

وقت که مسیی  i , j 

ها بفی توبط وبی ه نوج  Lدر دوره

میییتیی باید یک پنجیه زمان از میان پنجیه های زمان بالیوه،

زمان  kانتواب م گیدد .محدودیا ( )16زمان بییفی وبییی ه

انتویاب گیدد .محیدودیاهای ( )۲و ( )۳به تیتیب تضیییمین

نوج  Lرا در دوره زمان  kروی مسیی   i , j تعییف م نماید.

م کنند که هی گیه به

گیه میبو به ان ار (  ) i  0تنها یک

ورودی و ییک خیو

دارنید .محدودیا ( )۴بیان م کند که

هی وبیییی های که وارد گیه  jم لیییود (  ) j  0باید آن را نی
تیک نماید .این محدودیا درواق  ،پیوبتگ مسییها را تضمین
م نماید .محدودیا ( )5تأکید م نماید که تعداد وبییایل نی یه

محدودیاهای ( )1۱و ( )1۸به تیتیب زمانهای خیو) و ورود
وبیییایل نی یه را از/به گیهها در هی دوره زمان تعیین م کنند.
محیدودییا ( )1۰اطمینیان م دهد که در هی گیه ،زمان خیو)
باید بعد از زمان ورود بهعالوه زمان بیویس ،اتفاق بیفتد .زمان
بیییویس در هی گیه بیابی با کل زمانهای بارگییی و بارگذاری

از هی نوج ،محدود خواهد بود .باو ود محدودیا ( ،)6تضمین
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کا هابییا .محدودیا ( )۲۹بیان م کند که زمان بازگیییا به

 5-0استواری مدل مبتنی بر رویکرد برنامهریزی امکانی

ان ار نم تواند از زمان تکمیل آخیین دوره زمان بیییییتی گیدد.

استوار هیبریدی

محدودیا ( )۲1زمان ورود به گیه  jرا محاب ی ه م نماید .بییه
محدودیا اخیی ،از ایجاد زیی تورها

وگییی م کنند.

مسی ه تییی ا نیدن ابا و ممکن ابا مو ب ایجاد ریسک

محییدودیییا ( )۲۲تضیییمین م کنیید کییه هیچ ابیییتفییاده
بیشاز یدی از دورههای زمان  ،اتفاق نوواهد افتاد .محدودیا
( )۲۳نیان م دهد که اگی وبی ه نوج  Lدر دوره زمان ' kکمان
  i , j را بیییفی نماید؛ نم تواند کمانهای را که از گیه  jدر
دوره زمان k

(بهطوریکه '  k

در اک ی مسیییا ل واقع  ،فیض ق عیا در همه پارامتیهای

 ) kلییوج م لوند؛ بفی کند.

لیدید و کنتیلنییده در پابیخ مس ه گیدد .همان ور که الاره
~

~

لیید؛ در این تحییق نی پارامتیهای  Qiو   iتییق ع هسییتند
که در ادامه م تن بی رویکید هی ییدی بینامهری ی امکان ابتوار
به کنتیل آنها پیداخته م لود.
~

محدودیاهای ( )۲۴و ( ) ۲5به تیتیب ها محاب ه دییکید و

بیای کنتیل عیدم ق عییا پارامتیهای تییق ع

 ، Qiفیض

زودکید تحوییل تیاییییا به هی مییییتیی ،ابیییتفاده م گیدند.

م کنیم این پییارامتیهییا بییا تو ییه بییه نظی خ یگییان و دادههییای

محدودیاهای ( )۲6تا ( )۲۸متغییهای صفی و یک  BIN il0را

تاریو  ،به یک مجموعه ذوزنیهای لییکل محدود م لییود که

محابی ه م کنند .با تو ه به معادله ابییتفادهلییده بیای محاب ه

اصی ال ا عدد/داده فازی ذوزنیهای )TFN( 11نامیده م لود و

انتیاراب  CO2در این تحییق ،یک از فاکتورهای نوآوری این

با چهار مولفه نمایش داده م لییوند و قابل بیان هسییتند (یعن
~

ابیا که آیا یک وبی ه در ال یکا ،بارگییی لده ابا یا

) ) .) Qi  (Qi(1) , Qi(2) , Qi(3) , Qi(4اگی در یک مسیی ه بهینهبییازی،

خیی .بنابیاین با در نظی گیفتن فیییییاب مسی ه ،عدم و ود بار

بیخ از پارامتیها به صییورب یک  TFNبالییند؛ آنگاه م توان

در یک وبی ه در ال یکا تنها روی آخیین کمان از هی تور
(کمیان منته به ان ار) ،ممکن ابیییا .لذا تعییف متغیی باینیی
مذکور ها تیییویا و ود یا عدم و ود بار در وبییی ههای
در ال یکا روی کمانهای منته به ان ار بهمنظور محابیی ه
میدار صییحیح انتیییاراب گاز و ه ینههای میبوطه ،ییییوری
ابیییا .در راب یه ( ،)۲۰بیگیفتیه از پژوهش پایه ،ه ینه وا د
مصیف بوخا وبایل نی یه با در نظی گیفتن وزن آنها و دیگی
مولفهها محابی ی ه م لیییود .در نهایا ،محدودیاهای ( )۳۹و

از رویکیدهیای موت ف از م یه رویکید بینیامیهری ی امکان
بیای ل این مسی ه بهینهبییازی ابییتفاده کید .از بییوی دیگی،
ممکن ابیا در مس ه پارامتیهای بالند که عدم ق عیا آن ها
عمیق تی ابیا و ت لناخا در د بیان به صورب فازی نی
بیای آن هیا و ود ندارد و فیط به صیییورب یک فاصییی ه بیان
م لوند .در این صورب در مس ه ،عدمق عیا هی ییدی و ود
دارد و بیایید رویکیدهای هی ییدی مورد ابیییتفاده لیییوند که
هم زمان هم پارامتیهای فازی کنتیل م لییوند و هم پارامتیهای

( )۳1متغییهای تصییمیم را توصیییف م نمایند .زم به توییییح

فییاصییی ییه ای [Rabbani, Hosseini-Mokhallesun,

آمیوته ابییا؛ ول نوج

Ordibazar, et al., 2020; Dehghan, Nikabadi,
].Amiri, et al., 2018

ابییا که مدل فوق یک مدل تییخ

بودن روابط به صورب ییب متغیی باینیی در پیوبته

تییخ

ابیییا (م یل محیدودییاهیای ( )۲۴و ( ))۲5که همگ قابل
خ

بیازی هسیتند .در ادامه به ابتواربازی این مدل پیداخته

1۲

در ادامیه ،رویکید بینیامهری ی امکان ابیییتوار هی ییدی
( )HRPPموردنظی این تحییق به صییورب ک

توییییح داده

م لود.
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م لود و ب س روی مدل پیینهادی در بوش ق ل بیای کنتیل
~

~

عدمقع یا پارامتیهای  Qiو   iمورد ابتفاده قیار م گیید.

که  𝛹 > 0یییب نیض قیود فازی و  0.5 ≤ 𝛼 ≤ 1در ه

مدل بهینهبازی زیی را در الا ک در نظی بگییید
̃Min ∑j∈J a
0j xj
s. t.
{
∑j∈J aij xj ≥ b̃i ∀ i ∈ I
x∈X

()۳۲

L
U
̃ aو )  b̃i = (b1i , b2i , b3i , b4iبه
که در آن ] 0j = [a0j , a0j

تیتیب دادههای تییق ع مسیی ه هسییتند که به صییورب اعداد
فیاصییی های و فازی ،بیان لیییدهاند .ابتدا به قیود و اعداد فازی
پیداخته م لییود که بی اباس رویکید بینامهری ی امکان  ،ابتدا
یک بییی ح  (α × 100)%بیای بیقیاری قیود در نظی گیفته
1۳

م لیود؛ بی س اندازه ییورب

4
3
̃𝑎 𝐽∈𝑗∑ 𝑛𝑖𝑀
) 𝑖𝑏 0𝑗 𝑥𝑗 + 𝛹(1 − 𝛼)(𝑏𝑖 −
𝑠. 𝑡.
{
()۳5
𝐼 ∈ 𝑖 ∀ ∑𝑗∈𝐽 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 ≥ 𝛼𝑏𝑖4 + (1 − 𝛼)𝑏𝑖3
𝑋∈𝑥

 αبیای قیود به صورب زیی

ییورب بیقیاری قیود فازی ابا .در مس ه مورد نظی این
تحییق ،میدار 𝛹 را م توان معادل با ه ینه کم ود در تحویل
بفارش میتییان ،میدارده کید.
ال فیض کنیم فیم ویعیا قیود در مدل HRPP
میوا لده ابا و به طور ک

لده ابا .بی اباس روش بیتسیماس و بیم [Bertsimas
] ،and Sim, 2004همتای ابتوار )RC( 1۱تاب هدف مدل
( )۳5به صورب زیی بیان م لود
) b3i

لحاظ م لود
̃Min ∑j∈J a
0j xj
s. t.
{
()۳۳
Nec(∑j∈J aij xj ≥ b̃i ) ≥ α ∀ i ∈ I
x∈X

با تو ه به خواص اندازه ییورب ،مدل ( )۳۳معادل با مدل
دیفازیلده زیی ابا [Pishvaee, Razmi and Torabi,
]2012
̃Min ∑j∈J a
0j xj
s. t.
{
()۳۴
∑j∈J aij xj ≥ αb4i + (1 − α)b3i ∀ i ∈ I
x∈X

یک از یعفهای مدل فوق ،آن ابا که 𝛼 به طور ذهن

()۳6

̂∑j∈S a
0j |xj | +
}≤z
̂( Γ − ⌊Γ⌋)a
| 0t |xt

{

max

}{{S∪{t}|S⊆J,|S|=⌊Γ⌋ ,t∈S\J
𝑈
𝐿
𝑗𝑎0
𝑗+𝑎0

2

̅̅̅̅ و
= 𝑗𝑎0

|𝐽| ≤ 𝛤 ابا .در پژوهش بیتسیماس و بیم بی اباس قضیه
قوی دوگانگ  1۸ای اب م لود که مدل فوق معادل با مدل خ
زیی ابا
) min z + Ψ(1 − α)(b4i − b3i
x

s. t.
∑j∈J aij xj ≥ αb4i + (1 − α)b3i ∀ i ∈ I
∑j∈J ̅̅̅̅x
a0j j + Γ. q0 + ∑j∈J p0j ≤ t
()۳۱
̂q0 + p0j ≥ a
0j uj ∀j ∈ J
−xj ≤ uj ≤ xj
q0 , pi0 ≥ 0 ∀j ∈ J

] ،[Pishvaee, Razmi and Torabi, 2012بیای نوستین
بار به این مس ه پیداخته لده ابا .در مدل پیینهادی آنها ،با
بهینگ  ،16ب وح بهینه میدار 𝛼 بصورب فعا نه در خود مدل به

s. t.
∑j∈J ̅̅̅̅x
a0j j +

̅̅̅̅ در نظی گیفته م لود و ب ح محافظهکاری بیابی با ≤ 0
𝑗𝑎0

ن الد .در پژوهش صورب گیفته توبط پییوای و همکاران

در نظی گیفتن دو مفهوم ابتواری مو هبودن

min z + Ψ(1 −

x: Ax≤b

𝑈
̂𝑎
آلفتگ هی پارامتی از میدار ابم به صورب 0𝑗 = 𝑎0𝑗 −

توبط تصمیمگیینده تعیین گیدد و ممکن ابا تنظیم آن ،بهینه

15

−

α)(b4i

که در آن ،میدار ابم پارامتی به صورب

1۴

و ابتواری

به صورب 𝑏 ≥ 𝑥𝐴 اصل

{

که در آن اگی  𝛤 = 0لود؛ آنگاه فیط میادیی ابم پارامتیها در
نظی گیفته م لود و ریسک آن ،با تو ه به در نظی نگیفتن

دبا آورده م لود و مدل زیی اصل م لود
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1۰

آلفتگ

پارامتیها ،بسیار زیاد ابا و هیچه |𝐽| → 𝛤،

محافظهکاری مدل بییتی م لود.

 .2رویکرد حل فراابتکاری
بسییاری از مسیا ل بهینهبیازی تیکی

لامل  VRPکه در

ال با فیض آن که پارامتیهای تیی ق ع مس ه به صورب

دبیته مسا ل  NP-hardقیار م گییند؛ نم توانند بیای مسا ل

و

ل لوند.

~

) Qi  (Qi1 , Qi 2 , Qi 3 , Qi 4

L
U
U
L
~

^
 i  [i L , iU ]; i  i  i , i  i  iبیان م لوند؛

2

2

بی اباس رویکید  HRPPدر مدل ( )۳۱همتای ابتوار مدل

) min Z   (1   )(Qi4  Qi3
iI

s.t.



  ilk0 . 1  BIN il0  .dilk0 

n p K 
Z     ilk0 .BIN il0 .LCilk0 .d ilk0  .

i  0 l 1 k 1 
 n lk

lk
lk
   i 0 .LCij .d ij

 j 1


)(۳۰

p

p

 FL . X 0l j    l  c.ijl  .dijlk
K

n

n

n

l 1 j 1

i  0 j  0 l 1 k 1



n

yi  q   pi

i

i 0

n


i 0

) ( itw .Eitw  itw .Titw



n



i 1 twTWi

^

q  pi   i yi iò N

()۴1

 Qj4

p

n

l
ji

n

p

y  y
l
ij

l 1 i  0

l 1 i  0

 (1   )Q j jò N
3

( [ Q j 4  (1   )Q j 3 ] . X ijl )۴۲

C

l
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فیاابتکیاری بیای ل  VRPمورد ابیییتفاده قیار گیفته اند که
م توان بییه تحیییییاب [Koç, Bektaş, Jabali, et al.,
2015; Xiao and Konak, 2015; Niu, Yang, Chen,
] et al., 2018و فیح بوش و همکاران ( )1۳۰6الییاره نمود.
پس از بیربی تحیییاب گذلته در ادبیاب  ،VRPدریافتیم که
الگوریتم هیای معییا محوری مانند  GAتوبیییط محییین،
بیییتی در نظی گیفته لدهاند .این بدان دلیل ابا که با تو ه به
چارچوب ارا ه واب ،در نظی گیفتن یک معیت از وابها
(یک مجموعهای از وابها) لییدن ابا و واب ن دیک به
بهینه از طییق عم گیهای منابب و نی بیاباس مکانی م مانند
چیخ رولا/نو هگیای  ،به دبییا م آیند [Alshamsi and
Diabat,
;2017
Varun
Kumar
and
] .Panneerselvam, 2017بنابیاین ،ع رتم اینکه با تو ه
به بییاختار لی کهای مسی ه ،الگوریتمهای دیگیی ،قاب یا ل

مال ظیه م لیییود که الگوریتم ژنتیک معمو ً عم کید بهتیی
دالته ابا [Tang and Xie, 2007; Tasan and Gen,

i, j  N , i  j , l  P

()۴۴

بهمنظور دبتیاب به راه لهای بهینه یا ن دیک به بهینه در زمان

این مس ه را دارند؛ اما با تو ه به میور ادبیاب و بیاباس تجیبه

[ Q j 4  (1   )Q j 3 ]. X ijl  yijl 

()۴۳

بنیابیاین ،هیا یل آن ها ،رویکیدهای ابتکاری و فیاابتکاری

محابی ات من ی  ،موردنیاز هستند .در ادبیاب نی الگوریتم های

نهای مس ه این تحییق ،به صورب زیی ابا
()۳۸

ابعاد ب رگ دنیای واقع در زمان محابی ات من ی

 pi  0 iò Nوq
0.5    1

و محدودیاهای ( )1تا ( )11( - )۸( - )5تا ( )۲۹( -)1۸تا ()۳1

2012; Lin, Choy, Ho, et al., 2014; Alshamsi and
Diabat,
;2017
Varun
Kumar
and
Panneerselvam, 2017; Tirkolaee, Hosseinabadi,
] .Soltani, et al., 2018در این میاله ،همانند پژوهش پایه
انتواب لده ،الگوریتم ژنتیک ها ل مس ه در ابعاد ب رگ،
ابییتفاده لییده ابییا .بنابیاین ،ل این مسیی ه م تن بی روش
فیاابتکاری پیییینهادی پژوهش پایه [ Foroutan, Rezaeian
 ،]and Mahdavi, 2020صورب م پذیید؛ با این تفاوب که
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یک فاز اولیه پیش از آن اییافه م لود که به صورب تصادف ،

م دهد که  k  1, 2,, mتعداد دورههای زمان دردبتیس

ییک پنجیه زمیان از مجموعیه پنجیه هیای زمیان بالیوه بیای

را تعیین م نماید .همانین j ،و  ،j+1تیتیب بازدید را بیای دو

تحویل بییفارش هی میییتیی ،انتواب م گیدد .این الگوریتم به

گیه متوال نیییان م دهند طوری که بیای هی مسیی j  1 ،و

صورب ادامه ،توییح داده م لود.

( j  w cاولین و آخیین گیه بازدید لیده از هی مسیی) میت ط
با آن ان ار هستند .هی آرایه  s cj ,, kj 1میدار یک م گیید اگی کمان

 0-2نمایش راهحل ارائه شده
در این بوش ،رویکید اعمال لده بیای نمایش یک راه ل
تصییادف لییامل مسیییییاب و زمانبندی میبوطه ،بهطور دقیق
توصیییف م گیدد .نمایش راه ل یک از مهمتیین گامها بیای
پیاده بییازی یک الگوریتم ابییا .راه ل کد لییده از مسیی ه
پییییینهادی به لیییکل ماتییس یا کیوموزوم ،ارا ه م گیدد که
لییامل تعدادی زیی ماتییس م لییود .هی کیوموزوم انفیادی از
آرایههای وا دی باخته م لود که آن را از دیگی کیوموزومها،
متفاوب م بیییازد .در لیییکل  ۳بیگیفته از پژوهش پایه ،یک
کیوموزوم تصیییادف با زییماتییسهای متفاوب ،عالماگذاری
لیییده ابیییا .اولین زییمییاتییس از آن کیوموزوم ،مییاتییس
 R  R lc نامیده م لیود که بوش مسیییاب راه ل را ارا ه
میی کیینیید (بییییمییا چیی -بییا ) .هییی مییاتییییییس

اتصیال کننده بین گیههای  jام و  j+1ام روی مسیی  cدر دوره
زمان  ،kبییفی لییود و در تیی این صییورب ،صییفی م گیید (
 .) j  1, 2,,w c  1 ,  c , kدر ماتییس  ،Sهی بییتون،
کمان بین گیههای بازدید لییده  jام و  j+1ام روی آن مسیییی و
هی ردیف ،دوره زمان  kرا نیییان م دهد .زییماتییس بییوم،
توصیییا وبییایل نی یه را به مسییییها ،نیییان م دهد (بییما
وبیییط-با )؛ چهارمین زییماتییس ،میدار کا های بازگییییت
م آوریلیده از هی مییتیی را نیان م دهد (بما رابا-
با ) و پنجمین زییماتییس ،زییماتییسییی از زمانهای ورود و
خیو) به/از گیههابیییا (بیییما چ -پایین) .در زییماتییس
اخیی ،هی بییتون لامل زمانبندی ورود و خیو) همیاه با کمان
  i , j میبو به بتونهای زییماتییس  Sم لود .بنابیاین ،در
هی بییتون ،هی عنصییی از اولین بیی ی ،زمان خیو) از گیه  iرا

 R lc  r c 1 ,, r c w c مسیی مج ای را نیان م دهد

نیییان م دهد؛ هی عنصییی دومین ب ی ی ،زمان ورود به گیه  jرا

طوری که  c  1, 2,, hنیییاندهنده تعداد مسیییی ابییا و

نیان م دهد و هی عنصی بومین ب ی ،زمان خیو) از گیه  jرا

 l  1, 2,, pنوج وبی ه نی یه ابتفاده لده بیای بفی در آن

ارا ه م کند.

مسیییی را نیییان م دهد .همانین r c  j  ،لییماره  jامین گیه

ها واییح نمودن تویییحاب ،با در نظی گیفتن لکل ۳

بازدید لییده را روی مسیییی ،میییوا م نماید و  w cلییماره

بهمنظور اریییای تمام تیایاها ،به مسیی داگانه c  1, 2,3

گیهها را روی  cامین مسییییی نییییان م دهد .ازآنجای که ان ار

و دو نوج وبیی ه نی یه  l  1, 2در نظی گیفته م لوند .بیای

همییییه با لییماره صییفی ،تعیین لییده؛ لذا اولین و آخیین گیه

م ال در زییماتییس بما چ -با از لکل  ،۳یعن

بییازدییید لیییده از هی مسییییی خواهیید بود و گیههییای مییابین،
کیوموزومها را ارا ه م کنند .زییماتییس دوم از کیوموزوم ارا ه
لییده ،ماتییس  S  S c نامیده م لییود که بوش زمانبندی
راه ل را توصییف م نماید (بیما چ -وبط) .هی ماتییس
باینیی  S c  s cj ,,kj 1زمانبندی بفی را از  cامین مسیی نیان

۹ ۳ ۹ ۲ 1 ۹ ۴ ۹
گیه های صیفی ،گیه های ان ار هستند .هی نوج وبی ه ،مسیی خود
را از گیه صیفی (ان ار) لیوج نموده و پس از ط مسیی (بازدید
گیه های طول مسیی) ،به آن بیم گیدد .بهع اربدیگی ،به مسیی
مج ا به تیتیب از چ
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بهصورب ) (0 3 0و )(0 2 1 0

عادل اعظم – محمد بعیدی مهیآباد

و ) (0 4 0خواهد بود .هی یک از این مسییییها توبط انواج
وبیایل نی یه ،پیموده م لوند که اینکه کدام مسیی توبط کدام
نوج وبییی ه نی یه ،ط لییده ابییا؛ توبییط زییماتییس بییما
وبط-با یا
1 ۲ 1
تعیین م گیدد (زییماتییس نحوه توصیا مسییها به انواج
وبییایل) .اولین آرایه از این زییماتییس بیابی  1ابییا که نیان
م دهد که اولین مسیی توبط وبی ه نوج  ،1پیموده لده ابا و
به طور تح یل میابه ،دومین مسیی توبط وبی ه نوج  ۲و بومین
مسیی توبط وبی ه نوج  ،1ط لده ابا.
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شکل  .9یک کروموزوم تولیدشده تصادفی (بیگیفته از )Foroutan, Rezaeian and Mahdavi, 2020
بییه ع ییارت  ،مسییییی ) (0 3 0را وبیییی ییه نوج  ،1مسییییی

توصییفلده در ادامه ،محاب ه م گیدد هی مسیی همییه لامل

) (0 2 1 0را وبییی ه نوج  ۲و مسیی ) (0 4 0را وبی ه

دو صیفی یابا در لییوج و پایان آن م لود که به nfixed  2

نوج  ،1ط م نمییاییید .چنییاناییه زییمییاتییس  R  Rlc را

الیاره م کند .داک ی تعداد مسییییهای ممکن بیای یک مس ه

بوواهیم بیای این م ال با بیییه مسییییی  c  1, 2,3و دو نوج

خاص از طییق معادله ( )aمحابیی ه م گیدد .این میدار بیابی با

وبی ه نی یه  ، l  1, 2بنویسیم؛ بهصورب زیی خواهد بود

داقل تعداد میتییان ( )nو کل تعداد وبایل دردبتیس ابا.

}R11  {r1 1  0 , r1  2   3, r1  3  0
}R22  {r 2 1  0 , r 2  2   2 , r 2 3  1, r 2  4   0

}R13  {r 3 1  0 , r 3  2   4 , r 3 3  0

p


(max  R   min  n , N l  )a
 l 1 

معیادلیه ( ،)bتعداد صیییفیهای میان را تعیین م نماید که
بیای یک مس ه ،یابا ابا (  .) n mid .zerosاین صفیهای که بین

بییه  Rlcها مانند  R21صیییفی هسیییتند چیاکه بیای همین ، R21

اولیین و آخیین صیییفیهییای یییابییا ،قیار م گیینیید؛ نیش

(یعن اولین مسیییی با وبییی ه نی یه نوج  ،)۲درواق اولین مسیییی

داکنندههای بین مسییهای متمای را در هی راه ل ایفا م کنند.

(n mid .zeros  max  R   1 )b

توبیط وبیی ه نی یه نوج  ،۲پیموده نم لیود و اولین مسیی تنها
توبیط وبی ه نی یه نوج  ،1ط م گیدد .محتوای ماتییس  Sدر

درنهایا ،تعداد آرایهها ،بوش مسیییاب (یا ماتییس  )Rاز

راب ه باهمان مسیی بیان م کند که کمان بین ان ار و گیه  ۲و نی

هی راه ل را در یک مسیی ه خاص ،ارا ه م کند که بهصییورب

کمان بین گیههای  ۲و  ،1هی دو در دوره زمان  ،1بفی خواهند

زیی محاب ه م گیدد

لییید و کمیان در راب یه بیا گیه  1بییه ان ییار در اولین و دومین

(nt  n  nfixed  n mid .zeros )c

دورههای زمان باهم ،بفی م لوند (بتونهای بوم به پنجم از
میاتییس  .)Sهمانین ،تعداد کا های بازگییییت تعیین لیییده

بیا در نظی گیفتن این ییییا که در هی ماتییس  Rوا د،

هیا م آوری از گیههای  ۲و  1به تیتیب بیابی  ۳۴و ۳۱۴

هی صفی میان که دو مسیی موت ف را دا م کند؛ بین هی دوی

هسییتند .در نهایا ،زمانهای ورود و خیو) به/از هی گیه روی

آنها ،میییتیک ابییا؛ اگی تعداد آرایههای  n mid .zerosاز تعداد

این مسییی م تواند در بیه ب ی پایین از کیوموزوم پیینهادی،

کل آرایههای همه مسییییها ،کسییی گیدد؛ تعداد اختالف بیابی با

میاهده گیدد.

 ntخواهد بود

بیای هی مس ه ،تعداد آرایه ها در بوش مسیییاب  ،یابا ابا و
بهصیییورب  ntنییییان داده م لیییود .تعداد آرایه ها ،با روابط
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max  R  w c

()d

mid .zeros

 j  n
j 1

c 1

nt 

عادل اعظم – محمد بعیدی مهیآباد
درنتیجیه ،ابعیاد میاتییس  Rبهصیییورب  1 ntابیییا.

تضمین م کند که همه کمانها از هی مسیی داقل در یک دوره

همانین ،محابی اب میبو به اندازه ماتییس  ،Sبهصورب زیی

زمیان  ،بیییفی خواهنید لییید .محدودیا ( )۴۰اطمینان ایجاد

ابا

م نماید که اگی  ، s cj ,,kj 1  1آنگاه همه عناصی روی گوله با
 wc

(  j  1 )e
 j 1


max  R 



Columns s 

c 1

معادله با  ،تعداد بیییتونهای موردنیاز ماتییس  Sرا در هی
راه یل منفید ،محیابییی یه م نماید .بنابیاین ،ابعاد ماتییس S

بیما رابا ماتییس  Sباید صفی بالند؛ در تیی این صورب،
محدودیا ( )5۹همین عمل را بیای گولییه پایین بییما چ
انجام م دهد اگی  1

c ,k
j , j 1

 . sمحدودیا ( ،)51میدار تجمع

بهدبیییاآمده بیای هی بیییتون از هی مسییییی را در ماتییس S
c
j , j 1

بهصورب  m Columns sخواهد بود .م توان یابا نمود که

محیابییی یه م نمیاید و آن را

راب ه ( )fهمییه بین  ntو  Columns sو ود دارد.

محدودیا ،اگی ' kبهعنوان اولین دوره زمان انتواب لده بیای

(nt  Columns s  1 )f
باید الییاره نمود که ابعاد ماتییس  Rو  Sبیای هی مسیی ه
خاص که با معاد ب بیانلییده ،محاب ه م گیدد؛ همواره یابا
خواهیید بود و بییا تغییی تعییداد مسیییییهییا ،تغییی نم کنیید .در
راه لهای دید ،تغیییاب ا تمال در تعداد مسییییها با انتیال
صییفیهای میان  ،انجام خواهد لیید .بیای دالییتن ماتییسهای
لدن  Rو  ،Sمحدودیاهای زیی باید اریا گیدند

(R  0  N  0 )۴6
(r c 1  0, r c w c   0 , c )۴۱
(c, j  1, 2,., wc  1 )۴۸
(c , j  1, 2,.,w c  1 )۴۰
()5۹

1

K

c,k
j , j 1

S
k 1

1  S cj ,,kj 1  1

1  S cj ,,kj 1  S cj ,,kj 1
c , j  1, 2,.,w c  1, j  j , k ' k

( Acj , j 1 c, j  1, 2,..., wc  1 )51

c,k
j , j 1

S cj ,, kj 1  0
' 1, k  k

بیییفی کمیان   j , j  1بیالییید؛ بیای هی راه ل لیییدن ،
محدودیا ( )5۲ها تعیین دورهای که یک کمان در بییتی از
یک دوره زمان  ،بفی م لود؛ باید و ود دالته بالد .این نیان
م دهد که هیچ وبی های مجاز نیسا در ین بفی بین دو گیه،
توقف نماید .بهع اربدیگی ،بیییتونهای از ماتییس  Sکه عدد
یک بیییتی از یکبار تکیار م لود؛ مجاز نیستند هیچ فاص های
بین آنها و ود دالته بالند و همه اعداد یک در بتون منفیدی
بیاید در ردیف های متوال قیار گییند .در هی راه ل لیییدن ،
بیای هی مسیییی وا د در ماتییس  ،Rیک مسیییی میت ط وا دی
در ماتییس  Sو ود دارد که از گولییه با بییما چ

لیییوج

م گیدد و مسییییش را تا گولییه پایین بییما رابییا ،ادامه
م دهد .الیییاره م گیدد که داک ی تعداد کمانهای که ممکن
ابییا در بییییتی از یک دوره زمان وا د بییفی گیدد؛ بیابی با
 m  1در هی مسیی و  h .  m  1بیای هی راه ل ابا.

K

S
k 1

 5-2تولید یک راهحل تصادفی

K



k  k   Acj , j 1

()5۲

 Aم نامد .با تو ه به این

c, j  1, 2,.., wc  1if A

c
j , j 1

محدودیا ( )۴6نیییان م دهد که تمام میییتییان باید تنها
ییکبار مالقاب گیدند .محدودیا ( )۴۱بیان م کند که اولین و
آخیین گیه از هی مسییییی منفید ،ان ار ابیییا .محدودیا ()۴۸

پس از تعییف مس ی ه ،گام بعدی بیای پیادهبییازی  ،GAایجاد
تابع ابیا که راه لهای تصادف را تولید نماید .لذا در ابتدا،
داقل تعداد مسییییهای زم بیای تیییکیل یک راه ل لییدن
بیابیییاس تعداد وبیییایل دردبیییتیس از هی ظیفیا و میدار
تیایاها ،محاب ه م لود .ب س ،داک ی تعداد مسییهای ممکن
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محابی ه خواهد لیید که بیابی با داقل تعداد میتییان و تعداد

فیموله م کند؛ بهصورب ادامه ابا ه ینه کل انتیاراب ،CO2

وبایل دردبتیس در ناوگان ابا  .در این می ه ،یک ماتییس

ه ینههای یابا ،ه ینههای متغیی لیامل ه ینه مصییف بوخا

تصیییادف  Rو توصییییاهیای وبیییایل نی یه میبوطه ها

و کل ه ینههای دییکید و زودکید منهای کل درآمد بهدباآمده

مسیییییییاب تولید م لیییوند .گام بعدی ،تعیین میدار کا های

توبیط م آوری کا های بازگیت  .دو ه ینه ایاف در قالب

بازگییت ابیا که از هی مییتیی م آوری خواهد لد .این

ابیتیاتژی مجازاب به تاب بیازش ،ایافه م لوند .اولین ه ینه

مییادیی بیا تو یه به ظیفیا خال وبیییایل نی یه روی ادهها

ایییاف  ،ییمهای بیای راه لهای نیییدن ابییا که به تاب

موقع که میییتییان را مالقاب م کنند؛ میییوا خواهد لیید.

بیازش تحمیل خواهد لید اگی یک راه ل تولیدلیده تصادف ،

بهطوریکه در هی گیه ،ظیفیا خال وبییی ه بازدید لییده موق

نییدن بالد .بهطوریکه کل وزن کا های توصیا داده لده

پایان فیایندهای تحویل ،محاب ه م گیدد و با میدار محصو ب

به هی وبییی ه در یک راه ل تولیدلییده تصییادف  ،محابیی ه و

بازگییت بالیوه روی آن گیه (  ) R iمیایسه خواهد لد .داقل

ییمهای بیابی با  Mبه ازای هی تجاوز از ظیفیا وبیییایل ،در

این دو میادیی بیابی با داک ی تعداد کا های بازگییییت خواهد

نظی گیفته خواهد لد .این ییمه بهصورب  Penalty1نامیده

بود کیه وبیییی یه م توانید واقعاً از آن گیه ،دریافا نماید .اگی

م لود

داقل بهدبیاآمده بیییتی از صفی بالد؛ میداری تصادف بین
صفی و میدار داقل بهدباآمده ،میدار دقیق کا های بازگیت
را تعیین خواهد کید که از آن گیه م آوری خواهد لییید؛ در
تیی این صیورب ،آن میدار بیابی با صیفی خواهد بود .با ابتفاده
از این فیایند ،تضمین م لود که میدار کا های بازگیت از هی
میتیی بییتی از ظیفیا وبایل بازدید لده نوواهد بود .در گام
نهای  ،یک ماتییس تصییادف  Sمیت ط با مسییییهای مو ود از
طییق یک فیایند تصییادف از پیش طیا

لییده ،تولید خواهد

(Penalty 1  M   )5۳
کیه  ، تعیداد زمیانهیا را ارا یه م نماید وقت که تجاوزی از
ظیفیا وبیییایل نی یه ،رخ داده بالییید .دومین ه ینه اییییاف ،
ییمیهای بیای هی تجیاوز از زمان دردبیییتیس بیای هی دوره
ابیا .هنگام که در یک راه ل ،کل زمان گذرانده لده ها
بفی کمانهای موت ف در یک دوره زمان وا د روی هی مسیی
بیییییتی از طول آن دوره زمییان گیدد؛ ییمییه ای بییه نییام
 Penalty 2به تاب بیازش ،ایافه خواهد لد.

لد و محاب اب میت ط با زمانهای ورود و خیو) بیاباس آن،
انجام خواهد لد.

 9-2تابع ارزیابی

Penalty 2 
 wc 1
( )5۴


.max 0, T jc,,jk1   ek  bk  


c 1 k 1
 j 1

K

n

در معادله با  T jc,,jk1 ،بوش زمان ابیییا طوری که کمان

در این می یه ،تیابع بیای محیابییی ه میدار هدف به نام تاب

  j , j  1از مسیی  cدر دوره زمان  kبفی م لود .همانین،

بیازش تعییف م گیدد .این تییاب بیای ارزیییاب بیازش هی

 ییییییب ییمه بیای هی ابیییتفاده بیشاز د از یک دوره

کیوموزوم وا یید تولییدلیییده در هی تکیار منفید از الگوریتم

زمان ابییا .مجموج تمام ه ینههای الییاره لده از تاب هدف

متاهیوربیتیک پیینهادی ،ابتفاده م گیدد و آنها را با یکدیگی

مدل ریای پیینهادی بهایافه دو ه ینههای توصیفلده اخیی،

ازنظی کیفیا و بهینگ  ،میایسه م نماید .ه ینههای موت ف که

تاب بیازش را تیکیل م دهند.

تاب بیازش را بهصورب یک ع ارب ریای لامل چند قسما،
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پیایده هسیتند و همانین تعداد آزماییییاب موردنیاز بهصورب

 0-2تنظیم پارامترها
تنظیم پیارامتیهیا یک از مهمتیین قسیییماها در ین طیا
متاهیوربتیک هابا که تأییی مهم روی دبتیاب به وابهای
منیابیییب دارد .چون میادیی موت ف از پارامتیهای کنتیلکننده،
محاب ات (کیفیا واب و زمان ل)

روی دو لاخا اص

تأییی م گذارد؛ لذا ،مجموعهای از آزمایییاب به نام کالی یابیون
هیا تعیین تیکی

بهینه از این پارامتیهای کنتیل کننده ،انجام

م گیدد .در این تحییق میییابه پژوهش پایه ،پارامتیهای اص ی
کنتیل کننده الگوریتم ،ع ارب اند از اندازه معیا ( ،) Popsize
یداک ی تعیداد نسیییل هیا (  ،) G maxا تمال تولیدم ل (  ) Pcو
ا تمیال هش (  .) Pmمعمو ً هی پیارامتی روی لیییاخاهای

نمیای بیا اف ایش تعیداد پیارامتیها ،اف ایش خواهند یافا؛ لذا
اعمال روش تاکوچ از این چالشها بسیار

وگییی م نماید

] .[Taguchi, 1986این کیار م تواند توبیییط ا یای تعداد
خاص از آرایههای

محدودی از آزماییاب با ابتفاده از طیا

میتب ها بیرب تمام فضای پارامتیها ،انجام لود و بهتیین
مییادیی در زمیان بسییییار کمتی ،پیدا لیییود .تعداد  ۲۱آزمایش
متفاوب بیای  GAانجام لییدند و هیکدام ،ده بار تکیار لدند.
لیکل نیما ی لده از متوبط میادیی اصل بیای تاب هدف و
زمانهای محابیی ات بهعنوان معیار تصییمیم گییی ها یافتن
تیکیب بهینه پارامتیها ،ابتفاده لد.

محاب ات در فاص ه خاص از میادییلان ،تأییی م گذارند و آن

نس ا بیگنال به نوی  )S/N( ۲۹در روش تاکوچ  ،تغیییاب

بودن ،نادیده گیفته

متغیی پابخ را نیان م دهد .هدف ،همییه یافتن داک ی میدار

م لیود .لیاخاهای محابی ات ابیتفاده لده در این بوش،

نس ی ا  S/Nابییا به دلیل اینکه این نس ی ا ،تأییی فاکتورهای

مییانگین راه لهای بهینه از تاب هدف و میانگین از زمانهای

تییقابلکنتیل یا نوی ی را داقل م نماید و راه ل را پایدارتی

محابی ات در  5۹تکیار دا بیای هی پارامتی هستند .پنج مس ه

خواهد بیییاخا .با تو ه به تاکوچ  ،تواب هدف م توانند به

آزمیاییییی مج ا با تیکی اب متفاوب از  l ،nو  kبا این هدف،

بییه دبته ،تیسیم گیدند کوچکتی بهتی ،ب رگتی بهتی و ابم

اعمال لدند.

بهتیین .در این تحییق ،تاب هدف کوچکتی بهتی اعمال لده که

تأییی بیای خار) از آن فاص ه به دلیل

در این بوش ،ابتدا محدوده ایی بیای هی پارامتی بهطور نسییی ،
میوا و ب س ،با طیا

آزماییاب چند ان ه ،اییاب متیابل

از آنها ،آنالی م گیدد و در نهایا ،تیکیب بهینه ،تعیین خواهد
لید .هی پارامتی ،داگانه آزمایش لد که خیو

ها ع ارباند

از  Popsizeبهتیین عم کید را وقت دارد که میادیی را از فاص ه
] [15۹,۲5۹م گیید .میادیی معمول بیای  G maxبیابی ۱۹ ،۴۹
و  1۹۹هسییتند .همانین ،نتایج نیییان م دهند که محدودههای
مینییابییییب بییای  Pcو  Pmبییه تیتیییب ] [۹/۱5,۹/۰5و
] [۹/۹6,۹/1۲هستند .در نهایا ،ها تعیین بهتیین میادیی هی
پیارامتی در ین ایی متییابیل بیه همدیگی ،طیا

آزمایییییاب

بیابیاس روش تاکوچ با ابتفاده از دادههای اصل از می ه
ق

 ،تنظیم لیید .ازآنجای که طیا

آزماییییاب ها ا یا،

از راب ه زیی محاب ه م گیدد
1 n

S
(ratio   10  log10  y i2  )g
N
 n i 1 

کیه  y iانحیاف نیمیا ی لیییده میادیی تاب هدف از کمتیین
میدار اصییل بیای هی لیییایط آزمایییی  gابییا [Sun,
] .2007نتایج طیا

آزماییییاب تاکوچ در دول  ۲نیییان

داده لیییدنید .انیدازه معیا ،بیییییتیین تأییی را روی کیفیا
راه لها و زمانهای محابیی ات دارد و ا تمال هش ،کمتیین
تأییی را روی لاخاهای یکسان خیو

خواهد دالا.

جدول  .5بهترین مقادیر پارامترهای کنترلکننده الگوریتم حل
فاکتور

بهتیین میدار

Popsize

15۹
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G max

۴۹

م گییند .مسیا ل آزماییی لماره  1تا  ،5مسا ل ابعاد کوچک،

Pc

۹/۸5

لیماره  6تا  ،1۹مسا ل ابعاد متوبط و لماره  11تا  ،15مسا ل

Pm

۹/۹۸

ابعاد ب رگ هستند.
~

همانین ،بیای داده هیای تییق ع تیاییییا (  ) Qiو ارزش هی

 .6نتایج عددی
در این بوش ،آزمییایییییاب عییددی هییا ارزیییاب الگوریتم
پیییینهادی و ای اب کارای و اییبوییی آن ،انجام م گیدد .لذا،
ابتدا مجموعهای از مسییا ل آزماییی  ،تولید م لوند .پسازآن،
نتایج عددی اصل از الگوریتم ل ،ارزیاب م گیدند.

 0-6تولید دادهها

~

وا د محصیییول م آوریلیییده/بازگییییت (  ،)  iنیخ عدم
ق عیا  ٪۳۹در نظی گیفته لده ابا .به این معنا که بیای نیخ
بازگییا تصیادف  ،میدار ابم تا  ٪۳۹بییتی یا کمتی م لود.
میدار تیاییییا به صیییورب یک عدد فازی م

( الا خاص

ذوزنیه ای) بیان م لییود که میدار ابییم به عنوان ارتفاج آن و
مییدار ابیییم منهای  ۳۹٪به عنوان بال چ

و میدار ابیییم

بهعالوه  ۳۹٪به عنوان بال رابا ،در نظی گیفته م لود .زم به
توییییح ابییا که 𝛤 (یییییب ابییتواری مدل) که م تواند بین

بیای ارزیاب عم کید الگوریتم ،محابی اب آزمایی انجام لده

صیفی تا  ،Nمیدار دالته بالد؛ بیابی با  N/2در نظی گیفته لده

تا عم کید متاهیوربیییتیک ارا ه لیییده در میایسیییه با بهتیین

ابا ( nتعداد میتییان ابا) .همانین  ،را به عنوان ییمه

وابها توبیط بالور دقیق  CPLEXاز نیم اف ار ،GAMS

کم ود در نظی گیفته ایم که روی آن ،تح یل سیییابییییا ارا ه

بیربییی گیدد .در این مییایسیییاب ،دو فاکتور کیفیا واب

خواهد لد.

(بهتیین میدار تاب هدف) و زمانهای محابی ات  ،بیرب لده

جدول  .9ابعاد مسائل آزمایشی تولیدشده

ابییا .ها نیییان دادن اییبوی ی الگوریتم ،مسییا ل در ابعاد
TW

L

K

n

لماره مس ه

۲

۲

۲

۴

N۹1

۲

۳

۳

۴

N۹۲

۲

۳

۲

5

N۹۳

۲

۲

۳

5

N۹۴

۲

۳

۳

5

N۹5

۳

۳

۳

۸

در عددی یییب لدند .عناصی  D i , jتوبط توزی یکنواخا

N۹6

۳

۳

۳

۰

N۹۱

گسییسییته ] [۲,6به دبییا آمدند Q i .و  R iها به تیتیب در

۳

۳

۴

1۹

N۹۸

میحییدوده هییای ] [1۹۹,5۹۹و ] [1۹,5۹توزی م لیییونیید.

۳

۴

5

11

N۹۰

]  [STitw , FTitwهییا از بییازه هییای ] [1,۳و ] [1/5,۳/5و ]،[۲,۴

۳

5

6

1۲

N1۹

انتواب م لوند .همانین ،عناصی ماتییسهای   itwو  itwبه

5

5

6

1۴

N11

تیتیییب میییادیی { }۴۹,5۹,1۹۹,15۹و {}1۹۹,15۹,۲۹۹,۳۹۹

5

6

۸

16

N1۲

موت ف  ،در نظی گیفته لییدهاند .مسییا ل آزمایییی تولیدلییده
بیابیاس ابعاد در بیه دبته بندی موت ف ،قیار م گییند که در
دول  ۳آورده لییدهاند .همانین ،فواصییل و تواب توزیع که
هیا تولیید پیارامتیهیای موردنیاز در الا ابیییم  ،اعمال
م لوند؛ توصیف م گیدند ها تولید عناصی ماتییس ، v ik, j
توزی یکنواخا گسیسته ] [۲,۸ابتفاده لد و میادیی تولیدلده
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5

۸

۰

1۸

N1۳

بهمنظور ارزیاب عم کید الگوریتم پیییینهادی ،دو معیار درصیید

5

1۹

1۲

۲۹

N1۴

خ ای نسی  )REP( ۲1و درصید انحیاف نس  )RDP( ۲۲در

5

1۲

15

۲۲

N15

نظی گیفته لید .چون در پنج مس ه آزمایی طیا

لده از 15

مس ی ه ،در مسییا ل ابعاد کوچک ،بهینهتیین وابها به دبییا

 5-6ارزیابی الگوریتم
گیچه مدل پیییینهادی تییخ
لیید؛ روابط تییخ

آمیدهاند؛ معیار  REPها ارزیاب عم کید الگوریتم  GAدر
ابییا؛ ول همان ور که الاره

به صییورب ییییب متغییهای باینیی در

پیوبییته هسییتند که همگ به صییورب زیی قابل خ

مسیا ل با چنین ابعادی ،محابی ه لیید .این معیار بهصورب زیی
تعییف م گیدد

بییازی

(100 )j

هستند
U = BV × PV ∶ BV = {0,1} , PV ≥ 0
⇓
U ≤ M. BV
U ≤ PV
()h
U ≥ PV − (1 − BV)M
U≥0
M = big number
{

در معیادله با ،
 GAMSو

Am

At

At  A m
At

REP 

بهتیین واب بهدبیییاآمده توبیییط

بهتیین واب بهدبییاآمده توبییط الگوریتم

ژنتیک ابیا .بیای تمام مسا ل خصوصاً مسا ل با ابعاد متوبط
و ب رگ ،معیار درصیید انحیاف نسیی

( )RDPها ارزیاب

بازی نموده

عم کید الگوریتم پییینهادی ابتفاده لد .بیای هی مس ه ،معیار

و در نیم اف ار  GAMSم تن بی بیییالور  ،CPLEXمسیییا ل

 ،RDPمتوبیییط بهدبیییاآمده از الگوریتم ل (  ) Aveرا با

آزمایی ی را ل نمودهایم .الگوریتم ل با ابییتفاده از نیماف ار

بهتیین واب بهدباآمده از آن الگوریتم (  ،) Bsبهصورب زیی

 MATLAB R2016aا یا لید .هی مس ه از دول  ،۳پنج

میایسه م کند

ما نی م تن بی تکنیک با  ،روابط تییخ

را خ

بار ا یا لیید و بهتیین راه ل انتواب لیید .بنابیاین ،تعداد پنج
در پییان ده ا یا (بیابی  )۱5بییهطورک

انجییام لییید .ییدول ۴

(100 )k

Ave  Bs
Bs

RDP 

بهخوب نیان م دهد که نیماف ار  GAMSم تواند وابهای

واییییح ابیییا که میادیی کوچکتی بیای  REPو ،RDP

بهینه را بیای مسییا ل در ابعاد کوچک در زمانهای محدود داده

میادیی بهتیی هسیییتند .بیای مسیییا ل با ابعاد کوچک ،الگوریتم

لیییده ،پییدا نمیاید .همانین ،آن م تواند بهتیین واب (بهینه

 ،GAمتوبییط اختالف بیابی  ۲/۹۰درصیید با بهتیین واب از

مح ) را بیای بیخ از مسیییا یل بیا ابعاد متوبیییط در همان

 ( GAMSل دقیق) دارد .کیفیا واب  ۲/1۸ ،GAدرصیید

میدبزمیان  ،پییدا کنید .درهیصیییورب GAMS ،نم توانیید

پایینتی از متوبییط در میایسییه با واب اصییل از GAMS

واب های بهینه را بیای مسا ل با ابعاد متوبط و ب رگ در یک

ابیییا و ازنظی زمانهای محابی ی ات  ،الگوریتم  ۲5 ،GAبیابی

زمان محاب ات من ی بیابد .بهمنظور بیخورد با چنین بناریوها

بهطور متوبییط بیییی تی از نیماف ار  GAMSعمل م نماید.

و ها منابییب بییاختن مدل پیییینهادی بیای مسییا ل دنیای

درنتیجه ،کم افا کیفیا در بیابی کاهش منابب در زمان ل،

واقع  ،روشهیای یل دیگیی موردنییاز خواهد بود .به همین

عم کید ریییایا بوش الگوریتم پیییینهادی را در دبییتیاب به

دلیل ،در این تحییق ،الگوریتم ژنتیک اعمال لیید و عم کید آن

واب ن دییک به بهینه در مدبزمان من ی  ،نییییان م دهد.

در نمونه مسا ل ابعاد کوچک با  GAMSمیایسه لده ابا.

لکل  ۴کیفیا واب  GAMSو  GAرا میایسه م نماید.
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9999

ییمییه دییکید معمو ً مو ییب اف ایش ه ینییه و کییاهش این

9599
9999
GAMS

9999
9999

GA

بهترین جواب

9999

ییییب معمو ً باعث کاهش ه ینه م لیود .زم به ذکی ابا

9599
9999
9999
9999
4

5

9

9

9

شماره مسئله

کیه هی اف ایش در یییییییب ییمیه ،ل ومیاً ه ینیه را اف ایش
نم دهد و هی کاهش در این یییییب نی ل وماً ه ینه را کاهش
نم دهید .همانین ،اف ایش یییییییب ییمه از ای به بعد،
تغیییی در خیو

شکل  .0مقایسه بین کیفیت جواب  GAو GAMS

ایجاد نم نماید.
9499
9999
9499

متوبییط واب اصییل توبط الگوریتم  GAو بهتیین واب
اصیل توبیط  ،GAبیابی  1۹/۱۲درصیید ابا .همانین ،این

هزینه

بیای مسییا ل ابعاد متوبییط ،میانگین درصیید اختالف بین

9999
9499
9999
499

-25%-20%-15%-10%-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

معیار بیای مسییا ل با ابعاد ب رگ بیابی با  15/۴۳محابیی ه لیید.

تغییرات ضریب جریمه

باید دقا لود که این میادیی ،درصد خ ای الگوریتم پیینهادی
نیسیییتنید؛ چیاکیه م یابق راب ه ( ،)kاین میادیی تنها متوبیییط
بهدباآمده توبط  GAرا با بهتیین واب بهدباآمده توبط
این الگوریتم ،مییایسیییه م کنند .درواق  ،تنها معیار انحیاف را
نییییان م دهنید .ازنظی زمان ل نی الگوریتم  ،GAدر زمان
من ی  ،واب ن دیک به بهینه را م دهد.

شکل  .2اثر تغییر ضریب جریمه دیرکرد روی هزینه

اکنون ایی اف ایش ابعییاد مسییی ییه روی عم کید الگوریتم GA
بیرب م گیدد و نی عم کید  GAاز نظی زمان ل با عم کید
الگوریتم بهینیه بیییازی ک ون مورچگان )ACO( ۲۳میایسیییه
م لود .زم به ذکی ابا که کیفیا ل  GAو  ،ACOتییی ا
نسییی ا به هم ،یکسیییان بوده ول از نظی زمان ل GA ،بهتی

 9-6تحلیل حساسیت

عمل م کند که در ادامه با لیکل نیان داده م لود .تو ه لود

در این بوش ،تح یل سابیا روی یک از پارامتیهای مس ه
و نی روی ابعیاد مسییی یه ،صیییورب م پیذیید .ابتدا ،یک از
پارامتیهای مهم مسیی ه یعن یییییب ییمه دییکید (  ) itwاز
 -%۲5تا  %۲5با طول گام  ،%5تغییی داده م لود تا ایی تغییی آن
روی تاب هدف مس ه ،میوا گیدد .بنابیاین اگی فیض لود
old
new
 itwنیان
 itwو دید با
که یییب ییمه دییکید قدیم با

که عم کید منابب  GAبیاباس دول  ،۴ای اب لده ابا.
اولین اندیس که ها بیرب ایی آن ،اف ایش داده م لود؛

یعن مجموعه گیهها یا همان به اص ی الح اندازه ل ی که ابییا.
چناناه فیض گیدد که اندازه لیی که (  ) Iبیابییاس یییییب
میوص مانند  اف ایش یابد؛ خواهیم دالا
()M

داده لود؛ خواهیم دالا
()L

new
old
itw
 (1   ) itw

که در آن ]   [25%,  25%ابا .با در نظیگییی مس ه
 ، N۹1بیابیاس لیکل  ،5مال ظه م گیدد که اف ایش یییب

I

I new   . I old

کیه در آن ]   [1,3در نظی گیفته م لیییود .با در نظیگییی
مس ه  N1۹لکل  6اصل م گیدد که نیان م دهد زمان ل
 GAنس ا به  ACOدر بییتی مواق  ،کمتی بوده ابا.
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جدول  .0مقایسه بین عملکرد  GAMSو الگوریتم پیشنهادی
الگوریتم ژنتیک ()GA

GAMS

لماره مس ه

بهتیین واب

زمان

بهتیین واب

(وا د ه ینه)

(یانیه)

(وا د ه ینه)

(درصد)

N۹1

۲151/۴1

۲۸/۴1

۲1۱۰/۴5

1/۳۹

۸/61

N۹۲

۲۳5۱/۸۴

۲۰/65

۲۳۸۸/۳۲

1/۲۰

1۴/۳6

۲۱۳1/۲1

N۹۳

۲5۸۲/۰۸

۲۹1/۲1

۲6۳۰/۰۴

۲/۲1

15/6۰

۳۹5۴/1۱

16/5۱

N۹۴

۲۰۱5/۳۴

۲1۸/5۱

۳۹65/1۳

۳/۹۲

16/۲1

۳56۲/۹۰

1۸/1۳

N۹5

۳۳۸۰/۰۸

15۸۸/۳۳

۳۴۱۸/6۸

۲/6۲

1۱/۰۳

۴1۹۲/۳۰

۲1/۱۴

میانگین

۲6۰1/51

۴1۳/۲۸

۲۱5۹/۳1

۲/1۸

15/۹۲

۳16۳/۴۹

16/۸۹

۲/۹۰

1۴/56

میانگین
و

متوبط (وا د

میانگین زمان
( CPUیانیه)

REP

RDP

(درصد)

ه ینه)
۲۳6۱/1۳

1۳/۲1
1۴/۳۴

REP

RDP

N۹6

۰۰۸۴/۱۱

۳6۹۹

6۱۸۰/۹6

-

6/۳۳

۱۲1۸/۸۸

۱۱/۸۲

N۹۱

16۱۳6/۲۸

۳6۹۹

۱56۲/۲۳

-

1۹/۳۱

۸۳۴6/۲۰

۸۱/5۲

N۹۸

۲1۱۸۴/۳۳

۳6۹۹

۸1۲۲/۱۱

-

۰/۳۲

۸۸۱۰/۸۰

۰۳/۰6

N۹۰

*NA

۳6۹۹

۰۲1۳/۰۸

-

1۲/۸1

1۹۳۰۴/۳۸

1۹5/۴۴

N1۹

NA

۳6۹۹

1۲1۹۸/۴۲

-

1۴/۱۱

1۳۸۰6/5

11۳/66

۸۱5۰/۳۹

-

11/۲۸

۰۱۴۱/1۰

۰5/6۸

میانگین
میانگین

1۹/۱۲

RDP

N11

NA

1۹۹۹۹

۰۸5۳/11

-

11/۲۱

1۹۰6۳/۴

۲۴۰/۲

N1۲

NA

1۹۹۹۹

1۳1۱5/۸

-

1۳/۱۴

1۴۰۸6/1

۲۸6/۴

N1۳

NA

1۹۹۹۹

1۸۸5۳/۳

-

15/۴۴

۲1۱6۴/۸

۳1۱/۴

N1۴

NA

1۹۹۹۹

۲۴6۲1/۴

-

1۰/1۲

۲۰۳۲۸/۰

۳۴۱/۸

N15

NA

1۹۹۹۹

۳۳۸5۰/۸

-

1۱/5۸

۳۰۸1۲/۳

۳۸۸/۲

۲۹۹۱۲/۱

-

16/۴۳

۲۳۳۱1/1

۳1۱/۸

میانگین
میانگین

15/۴۳

RDP

* لکننده میبوطه نتوانسته ابا مس ه را ل نماید.

دومین اندیسی که ها بیربی ایی آن ،اف ایش داده م لود؛
 Kیعن مجموعیه دوره های زمان ابیییا .مییییابه ق ل ،اگی

مجموعه دوره های زمان با ییییب میوص مانند  اف ایش
یابد؛ خواهیم دالا
()N

K new   . K old
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که در آن ]   [1,3در نظی گیفته م لیود .با تو ه به مس ه

محافظهکاری بیابی با  5۹درصد ابا .در نمودار زیی با در نظی

 N1۹لکل  ۱به دبا م آید که نیان م دهد با اف ایش تعداد

گیفتن مس ه  ،N1۹درصد محافظهکاری از صفی تا صد درصد

دوره های زمان  ،زمان ل دو الگوریتم اف ایش م یابد ول در

اف ایش داده م لود .به ع ارت  𝛤 ،از صفی تا  ،Nتغییی داده لده

بییییتی مواق  ،زمان ل  GAکمتی از  ACOابییا که بیتیی

ابا و میادیی تاب هدف ،مال ظه م گیدد .م ابق نمودار،

 GAرا ای اب م نماید.

پیینهاد این ابا که این مس ه با 𝛤 مساوی با  65درصد ،ا یا

همانین ،با میایسیییه دو لیییکل  6و  ،۱ابیییتن ا م گیدد که

گیدد .به ع ارب دیگی ،اگی 𝑁

اف ایش  Kنس ی ا به  Iبه طور قابل مال ظهای زمان ل را در

تنظیم منابب ابا.

65
1۹۹

بیای 𝛤 لحاظ گیدد؛ یک

دو الگوریتم ،بییتی م کند.

999
19

ACO

59

99

99

99

زمان حل

GA

99
49
59
99
99

درصد محافظهکاری ()٪

999
999
999
499
599
999
999
999
9

99

99

99

I

99999

94999

99999

94999

99999

9
4999

هزینه کل

شکل  .6اثر افزایش اندازه شبکه روی زمان حل دو الگوریتم GA
و ACO

اکنون روی  بهعنوان ییمه کم ود یا یییب نیض قیود

9999

فازی ،تح یل ارا ه م گیدد .بیای همان مس ه  ،N1۹م ابق

4999
5999

GA

زمان حل

9999
9999
ACO
9999
9
99

94

99

1

شکل  .۸تحلیل حساسیت روی درصد محافظهکاری (𝜞)

9

K

شکل  .1اثر افزایش مجموعه دورههای زمانی روی زمان حل دو
الگوریتم  GAو ACO

نمودار زیی ،اگی ییمه کم ود اف ایش یابد؛ می ان کم ود ،کاهش
م یابد؛ در ال که میدار کل ه ینه ،اف ایش خواهد یافا .م ابق
این نمودار   175 ،میدار م وب بیای ییمه کم ود ابا؛
چیاکه با انتواب این میدار ییمه کم ود ،أو ً میدار کم ود زیاد
نیسا و در یان  ،کل ه ینه در این نی ه به میدار قابلمال ظهای،
کاهش یافته ابا؛ بهطوریکه با کاهش ییمه کم ود از میدار
 ،1۱5کاهش قابلتو ه در کل ه ینه میاهده نم گیدد؛ اما
اف ایش زیادی در می ان کم ود ،رخ م دهد .بنابیاین ،انتواب

 0-6تحلیل استواری مدل

میدار  ،   175م وب خواهد بود.

همانطور که الاره لد؛ میدار 𝛤 (ابتواری مدل) بیابی با = 𝛤
𝑁
2

در نظی گیفته لد که نیاندهنده این ابا که درصد
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کمبود

پیییینهادی در مسییا ل ابعاد کوچک با نتایج  ،GAMSمیایسییه

کل هزینه

کمبود (عدم تحقق تقاضا)

9999

94999

999

99999

999

99999

599

91999

999

99999

9

کل هزینه

9999

99999

لد .همانین ،روی پارامتی مهم مس ه ،تح یل صورب گیفا و

94999
949

999

999

949

49

9

نتایج  GAاز نظی زمان ل با  ،ACOمیایسییه لیید .آنالی های
انجیام لیییده ،نییییان داد کیه الگوریتم پییییینهیادی ،عم کید
رایییی کنندهای را در دبیییتیاب به وابهای ن دیک به بهینه
بییاکیفییا بییا در زمییان  CPUمعیول و من ی  ،دارد .در نظی

Ψ

گیفتن نیاوگان ناهمگن همیاه با تغیییاب در وزن وبیییایل در
شکل  .3اثر افزایش جریمه کمبود (  ) روی کمبود و هزینه کل

طول مسییییلییان در مسیی ه زمان بندی و مسیییییاب  ،با هدف
ن دیک به لییییایط دنیای واقع  ،اعمال ییمههای زودکید و
دییکید بیای تیایاهای که بهموق  ،اریا نم لوند و نی تو ه

 .1نتیجهگیری
مسی ه مسییییاب وبیی ه ،یک از لیناختهلیدهتیین مسا ل در
زمینه مل ونیل و لجسیییتیک ابیییا .ازآنجای که نگیان های
زیسیا محی

در طول دهههای اخیی ،مهم تی لده ابا؛ مس ه

ب ی  VRPبهطور ف ایندهای مورد تو ه قیار گیفته ابییا .در
این تحییق ،مس ه  GVRSPبا ناوگان ناهمگن لامل لجستیک
معکوس بیه لیییکیل م آوری کا های بازگییییت همیاه با
ه ینههای زودکید و دییکید وزن با در نظی گیفتن پنجیه های
زمان چندگانه ،م العه لد .تیایای میتییان به صورب تییی
و م تن بی اعداد فازی ،در نظی گیفته لیید که با تو ه به و ود
عدم ق عیا در بیخ دیگی از پارامتیها ،از رویکید بینامه ری ی
امکان ابییتوار ها کنتیل ،ابییتفاده گیییا .مسیی ه در ابتدا
بهصییورب یک مدل بینامه ری ی تییخ

موت ط فیموله لیید؛

بییی س با ابیییتفاده از نیم اف ار  GAMSکدنویسییی لییید.

بیه م آوری کا های بازگییییت از مییییتییان در چارچوب
لجسییتیک معکوس (مال ظاب زیسییامحی
اصیی

) از ویژگ های

تحییق ایییی بودند .بیابییاس بیربیی ها ،و ود این

ویژگ هییا بییاهم در هیچ تحییی در ادبیییاب بیای مسییی ییه
 ،GVRSPییافیا نیییید .بیای تحیییاب آت  ،در نظی گیفتن
وییعیاهای چند ان ار یا چند محصول ،لیایط و ود ان ارهای
موقا و ابیییک هها در طول مسیییییها و همانین امکان پذییی
عییییه به هی میییتیی با بییییتی از یک مالقاب وا د ،پیییینهاد
م گیدد .ییل این مسییی ییه بییا ابیییتفییاده از الگوریتم هییای
متاهیوربییتیک دیگی یا الگوریتمهای تیکی

ها به ود روش

ل پیینهادی م تواند توبعه دیگیی از این تحییق بالد.

 .۸پینوشتها

ازآنجای که این مس ه در دبته مسا ل  NP-hardقیار م گیید؛

1. Vehicle Routing Problem

هیا ییافتن وابهای ن دیک به بهینه بیای مسیییا ل با ابعاد

2. Pollution Routing Problem

متوبیییط و ب رگ در یک زمان من ی  ،الگوریتم ژنتیک ()GA

3. International Energy Agency

ارا ه لیید .در نهایا با ابییتفاده از مجموعه مسییا ل آزمایییی

4. Time Dependent VRP

تعییفلده ،عم کید الگوریتم پیینهادی با تو ه به دو معیار در

5. Traveling Salesman Problem

نظی گیفته لییده یعن کیفیا وابها و زمانهای محابیی ات ،

6. Green VRP

مورد ارزییاب قیار گیفیا .نتیایج اصیییل توبیییط الگوریتم

7. VRP in Reverse Logistics
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 و یدریییا،  ریییا و قضییاوت،میدم

 توک، فیی ا،فی وش-

) "توبیعه مدل ریای چند هدفه بیای مساله مسیییاب1۳۰6(
 فص نامه مهندب،"وبیایل نی یه ناهمگن تحا لیییایط بحیان
1۸۱-16۰ . ص،۲  لماره،۰  دوره،مل و نیل

8. Green Vehicle Routing and Scheduling
Problem
9. Robust Possibilistic Programming
10. Proactive
11. Trapezoidal Fuzzy Number (TFN)

-Alshamsi, A. and Diabat, A. (2017) "A Genetic
Algorithm for Reverse Logistics network
design: A case study from the GCC", Journal of
Cleaner Production, Vol. 151, pp. 652–669.

12. Hybrid Robust Possibilistic Programming

-Beheshtinia, M. A., and Ghasemi, A. (2018)
"A multi-objective and integrated model for
supply chain scheduling optimization in a
multi-site manufacturing system", Engineering
Optimization, Vol. 50, No. 9, pp. 1415-1433.

15. Feasibility Robustness

-Beheshtinia, M. A., Ghasemi, A., and
Farokhnia, M. (2018) "Supply chain scheduling
and routing in multi-site manufacturing system
(case study: a drug manufacturing company)",
Journal of Modelling in Management, Vol. 13,
No. 1, pp. 27-49.

19. Perturbation

-Bektaş, T. and Laporte, G. (2011) "The
pollution-routing problem", Transportation
Research Part B: Methodological, Vol. 45, No.
8, pp. 1232–1250.
-Bertsimas, D. and Sim, M. (2004) "The price
of robustness", Operations research, Vol. 52,
No. 1, pp. 35–53.

13. Necessity Measure
14. Subjective

16. Optimality Robustness
17. Robust Counterpart
18. Strong Duality Theorem

20. Signal-to-Noise Ratio
21. Relative Error Percentage
22. Relative Deviation Percentage
23. Ant Colony Optimization Algorithm

 مراجع.3
) "ارایه یک آلگوریتم1۳۰6(  آتنا،  و اعیاب،  محمد ع، بهیییت نیاژنتیک بیای مسییاله یک ارچگ مسیییییاب وبییایل نی یه و زمان بندی
 (م یالعییه موردی زنجییه تییامین تجهی اب.تولییید و زنجییه تییامین
 دوره، نییییه مهندبی صنای دانیکده فن دانیگاه تهیان،) پ لیک

-Borumand, A., & Beheshtinia, M. A. (2018)
"A developed genetic algorithm for solving the
multi-objective supply chain scheduling
problem", Kybernetes, Vol. 47, No. 7, pp. 14011419.

16۹-1۴۱ . ص،۲  لماره،51

)1۳۰۱(  فاطیما، داوود و بدادی، فیض،  محمد ع،بهیت نیا"یک ارچگ مساله مسیی یاب وبایل نی یه با زمان بندی مل و

 د، فص نامه مهندب مل و نیل،"نیل و تولید زنجییه تامین
-Coelho, I. M., Munhoz, P. L. A., Ochi, L. S., et
al. (2016) "An integrated CPU–GPU heuristic
5۱۹-5۴۰ . ص،۴  لماره،۰
inspired on variable neighbourhood search for
the single vehicle routing problem with
deliveries and selective pickups", International
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عادل اعظم  ،در ه کارلناب خود را در رلته مهندب صنای در بال 1۳۰۳
از دانیگاه تهیان و در ه کارلناب ارلد را در رلته مهندب صنای گیایش
مهندب صنای در بال  1۳۰5از دانیگاه ع م و صنعا اییان اخذ نمودند.
اییان اکنون ،دانیجوی دکتیی رلته مهندب صنای در دانیگاه ع م و صنعا
اییان هستند .زمینههای پژوهی مورد عالقه اییان ،بینامهری ی تولید-توزی ،
زمانبندی و مسیییاب  ،فضاهای رقابت در زنجییه تأمین و الگوریتمهای ل
دقیق ابا.
محمد بعیدی مهیآباد ،در ه دکتیی خود را در رلته مهندب صنای در بال
 1۳۱1از دانیگاه ویی ینیای تیب کیور آمییکا اخذ نمودند .اییان اکنون،
عضو هیاب ع م دانیکده مهندب صنای دانیگاه ع م و صنعا اییان با
میت ه ابتاد هستند .زمینههای پژوهی

مورد عالقه نام یده ،مدلبازی

بیستمهای تولید ب ول  ،تح یل و بیرب اقتصادی ه ینههای تولید و قاب یا
اطمینان محصول ،انیژیهای تجدیدپذیی و مدلبازی ریای
باخا و بهینهبازی آنهابا.
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