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  چکیده

هاي توزیع است کـه بـه حمـل     نقلیه شرکت شهري ناشی از تردد وسایلاي از ترافیک  حجم گسترده ،در زمان حاضر

، مقـداري کـاالي   وه بـر دریافـت کاالهـاي مـورد نیـاز     برخی از مشتریان عال .پردازند کاالهاي مورد نیاز مشتریان می

بـراي   اي وسـایل حمـل جداگانـه    در چنین حالتی، مراکز توزیـع . که باید به انبار بازگردانده شوندبرگشتی نیز دارند 

، افزایش حجم ترافیک و منجر به افزایش تعداد وسایل حمل این امر. نمایند برداشت این کاالهاي بازگشتی اعزام می

گـردد   مدلی از مسئله مسیریابی وسایل نقلیه پیشنهاد میدر این نوشتار،  .هاي حمل و نقل خواهد شد افزایش هزینه

، مسیرهاي توزیع کاالها را با حـداقل تعـداد وسـایل حمـل ارائـه      که ضمن در نظرگرفتن برداشت و تحویل همزمان

هـاي اولیـه بـا اسـتفاده از      جواب .به منظور حل مدل، یک الگوریتم ژنتیک بهبودیافته پیشنهاد شده است .نماید می

 .یابـد  آیند و در ادامه، روند حل توسـط الگـوریتم ژنتیـک ادامـه مـی      روش ابتکاري نزدیکترین همسایگی بدست می

انجـام   یـق از طر سـازي تبریـد   یک و الگـوریتم شـبیه  کالس یکژنت یتمالگور دو نسبت به یشنهاديپ  یتمالگور ییکارا

هاي  که سطح کیفی جواب مشخص شد tبا انجام آزمون آماري . ه استمورد سنجش قرار گرفت يعدد هاي یشآزما

  .ها اختالف معناداري دارد ریتمهاي سایر الگو پیشنهادي از جواب  الگوریتم
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  مقدمه -1

هـا،   با توجه به گزاف بودن ایـن هزینـه  . شود می هاي ثابت و متغیر وسایل نقلیه هزینهحمل و نقل شامل  هاي هزینه

 . ها را کمینه نمایند سازي، این هزینه هاي مدیریتی و بهینه اند تا با بکارگیري تکنیک الش داشتهبسیاري از محققان ت

هاي مرتبط با  ، شامل هزینهدرصد از هزینه کل محصوالت 13تا  11 نشان دادند که در مطالعه خود و سارجس اوك

د بـه  نـ توان هـاي نـوین مـی    استفاده از روشنیز در تحقیقی دریافتند که  توث و ویگو. ]1[ شود ها می حمل و نقل آن

از جملـه   مشـتریان  میان هاو تحویل کاال توزیع ].2[هاي تولید کاهش ایجاد کند درصد در کل هزینه 20تا  5اندازه 

در نتیجـه،   .توزیع و پخش با آن سروکار دارند يها شرکتنقل است که بسیاري از  و هاي حائز اهمیت در حمل شاخه

طـی  تـرین زمـان ممکـن و بـا      دهی را در کوتـاه  عملیات سرویسها  یرهایی که بتوان به کمک آنیافتن مجموعه مس

هاي پخش و توزیع  انجام داد، همواره امري چالش برانگیز براي شرکت حداقل تعداد وسیله حمل و با حداقل مسافت

   ].2[بوده است

تواند بـا طراحـی یـک     حمل و نقل است که می زا از جمله مسائل مهم در این حوزه 5مسئله مسیریابی وسایل نقلیه 

نـوع خاصـی از    .سـیریابی کاالهـا داشـته باشـد    سازي سیستم حمل و م تأثیر به سزایی در بهینهیع کارا، سیستم توز

پیـدا کـرده اسـت، در نظرگـرفتن      در حوزه لجستیک معکوس زنجیره تأمین که امروزه کاربرد فراوانی VRPمسئله 

  ].1[باشد می 6دریافت و تحویل کاال

نیـز دارد کـه    بازگشـتی کنیم که هر مشتري عالوه بـر دریافـت کـاال، مقـداري کـاالي       در این نوع مسائل فرض می

تحویل انواع کاالهاي مصـرفی بـه   . آوري شده و مستقیماً به انبار بازگردنده شوند بایست توسط وسایل نقلیه جمع می

قابل مصرف و یا کاالهاي تاریخ گذشته و غیرقابل فروش از جملـه   هاي خالی ها یا پالت فروشان و برداشت سبد خرده

 آوري توزیع کاالهاي دارویـی، شـیمیایی و جمـع   . تواند در آن کاربرد داشته باشد مواردي است که مسئله مذکور می

د از دیگـر مـوارد کـاربر    بازمانده مصرف شده این کاالها جهت انهدام و جلوگیري از آسیب رسیدن به محیط زیسـت 

  :]3[تواند صورت پذیرد زیر میهاي  در این دسته مسائل به شکلبرداشت  و تحویلیند آفر]. 3[مدل ذکر شده است

       7در حالتی که اول دریافت انجام شود و بعد از آن برداشت VRPPDمسئله  .1

  .باشند 8درهم آمیختهها  ها و برداشت دریافتدر حالتی که   VRPPDمسئله  .2

 . را دارد 2و  1هاي دو نوع  که ویژگی 9ط عرضهنقا باVRP مسئله  .3

   10زمانمهاي ه ها و برداشت  با دریافت VRPPDمسئله  .4

                                                           
5. Vehicle Routing Problem (VRP) 
6. Vehicle Routing Problem With Pickup and Delivery(VRPPD) 
7. Delivery–first, pickup–second VRPPD 
8. Mixed pickups and deliveries VRPPD (VRPMDP) 
9. Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB) 
10. VRP With Simultaneous pickups and deliveries (VRPSPD) 
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استفاده  برداشت و تحویلبراي انجام  اي جداگانه وسایل حمل ز مراکز توزیع ازتعداد قابل توجهی ا در دنیاي واقعی،

یاز، میزان مسافت طـی شـده، بـارترافیکی در منـاطق     این امر منجر به افزایش تعداد وسایل نقلیه مورد ن. نمایند می

موجـب   VRPSPDمسـئله  در نتیجه اسـتفاده از مـدل    .هاي حمل و نقل مراکز توزیع خواهد شد توزیع و کل هزینه

 اثـر همچنـین   و پـذیرد داد وسایل نقلیه کمتري صـورت  ، بطور همزمان و با تعبرداشت و تحویلگردد که فرایند  می

   .ترافیک کلی مناطق توزیع نمود پیدا کند برمسیرهاي حمل،  کیوضعیت ترافی بهبود

در  ،VRPSPDکاربردهاي مسـئله  با  شتریب ییبه منظور شناخت و آشناترتیب است؛  ادامه به این درساختار مقاله، 

. بخش سوم به ارائه مدل ریاضی مسئله تخصـیص داده شـده اسـت    .میپرداز یم مرتبط قاتیبه مرور تحق دومبخش 

، عملکـرد الگـوریتم پیشـنهادي مـورد     پـنجم بخـش  در  .ي استشنهادیپ  تمیالگوردر ارتباط با معرفی  چهارمش بخ

اختصـاص داده   یآتـ  شـنهادات یپ ارائـه  مطالب گفته شده و يبند جمعبه  زین ششمبخش . سنجش قرار گرفته است

  . شده است

  

 پیشینه تحقیق -2

این محقق، کاربرد  مسئله مذکور را در  .]4[ مطرح گردید 1989توسط مین در سال  بار نخستین VRPSPDمسئله 

نیز در مطالعه خود استراتژي ] 5[ هالس. هاي عمومی مورد مطالعه قرار داده است ها بین کتابخانه حمل و نقل کتاب

از و سپس گردد  می حلمسئله مسیریابی وسایل نقلیه با بازگشت در ابتدا  ،طبق این استراتژي. نوینی را ارائه نمود

   .شود استفاده می ها ببراي بهبود جوا 11گانه یک الگوریتم بهبوددهنده سه

به این ترتیب،  .الگوریتم ژنتیک را براي حل ابعاد بزرگ این مسئله مورد استفاده قرار دادبار  براي نخستین ]6[وورال

هایی بیشتر  ئله، استفاده از چنین روشهاي ابتکاري و فراابتکاري در حل این مس با توجه به کارایی باالي الگوریتم

 VRPSPDبراي مسائل  یک رویکرد ابتکاري ترکیبی را 2005در سال  ]7[ نگی و همکارش. مورد توجه قرار گرفت

با یکدیگر  یافته این رویکرد ترکیبی، چهار روش متفاوت را به شکلی سازمان .توسعه دادند VRPMPDچندانباره و 

این رویکرد،  .ارائه دادند VRPSPDفراابتکاري براي حل مسئله  يرویکردنیز ] 8[ همکارش و براندئو. کند ترکیب می

چند  ]9[ بیانچسی و همکارش. باشد می 13و همسایگی نزولی متغیر 12ترکیبی مبتنی بر جستجوي ممنوع یالگوریتم

با استفاده از  منوعجستجوي میک الگوریتم  همچنین، این محققان .ابتکاري جستجوي محلی ارائه نمودند  روش

سازي  بهینه مبتنی بریک رویکرد ابتکاري   نیز ]10[  گجپال و همکارش .معرفی کردندساختار همسایگی متغیر 

  .توسعه دادند 14کلونی مورچگان

                                                           
11. 3-Opt Algorithm 
12. Tabu Search (TS) 
13. Variable Neighborhood Descent (VND) 
14. Ant Colony Optimization (ACO) 
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از رویکردهاي فراابتکاري براي  ]14-13[و همکارانشزاچاریادیس  و نیز] 12[سوبرامانیان و همکارانش  ،]11[ کاتاي

، الگوریتم ترکیبی ادغام شده ACO الگوریتم مبتنی بر یهای شامل رویکرد ها روشاین . اند مسئله بهره بردهحل این 

بنابراین، با توجه به . شود هاي جستجوي محلی می با روش TSبا جستجوي محلی تکراري و نیز الگوریتم ترکیبی 

با  VRPSPDدر زمینه حل مسئله  اندکی هاي تاکنون تالشتوان دریافت که  نتیجه بررسی تحقیقات پیشین می

  . انجام شده است ها هستند، ی از جوابمبتنی بر جمعیت که یهای رویکرد

نشان داده است، از خود  VRPهاي مبتنی بر جمعیت که عملکرد خوبی را در حل انواع مسائل  یکی از الگوریتم

از  .بکار گرفته شده است VRPSPDبراي حل مسئله مطالعات  برخی ازاین الگوریتم اخیراً در  .استالگوریتم ژنتیک 

یک الگوریتم  نیز در این مطالعه . اشاره کرد] 15[ تاسان و همکارش مطالعهتوان به  می پژوهش،ها، اینجمله 

   .پیشنهاد شده است VRPSPDژنتیک ترکیبی براي حل مسئله 

  

  VRPSPDمسئله  مدل ریاضی -3

),( گرافنماییم که  فرض می AJG 0 شبکه کامل مسیرها است که در آن ،JJ   رئوسدهنده  نشان 00}{

nJ نمایانگر انبار مرکزي و0}{. باشد می ,...,,21  استمجموعه همه مشتریان. },,|),{( jiJjijiA  0 

  :]4[شود ، این فرضیات در نظر گرفته میدر مدل ریاضی مسئله. ستا دهنده کل مجموعه مسیرها نشان

  .ریزي، یک روز در نظر گرفته شده است دوره برنامه .1

  .باشد زمان اعزام همه وسایل نقلیه از انبار با هم برابر و در زمان صفر می .2

 .شوند گردانده میبازتنها یک انبار مرکزي وجود دارد و کاالهاي مرجوعی نیز به همان انبار  .3

 .تبادل کاالیی با یکدیگر ندارند مشتریان هیچگونه  .4

 .عدم قطعیت در مسئله وجود ندارد .5

   .نوع کاالها و نوع وسایل حمل همگن بوده و هیچگونه اولویتی در ارسال کاالها وجود ندارد .6

 .ظرفیت همه وسایل حمل با هم برابر است .7

 

  نمادها -3-1

n تعداد مشتریان  

K  تعداد وسایل نقلیه  

CC=DC=0  باشد آوري کاالي برگشتی به انبار می همان مرکز جمع مرکز توزیع که.  
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  ها مجموعه -2- 3

J    مجموعه همه مشتریانnJ ,...,,21  

J0  شامل انبار(مجموعه همه رئوس    (JJ  }{00 

V    مجموعه همه وسایل نقلیهkV ,...,,21 

 
  پارامترها -3-3

vq  دهنده حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه  نشانv 

vg   هزینه اعزام وسیله نقلیهv )هزینه ثابت استفاده از وسایل حمل( 

ijc   هزینه طی مسیر بین دو مشتريi  وj  بطوریکهji  

jd   مقدار کاالیی که باید به مشتريjتحویل داده شود.  

jp  مقدار برداشت مشتريj  

M   مقدار ثابت بزرگ یک  

  هاي سفر هاي اعزام و هزینه دهنده توازن بین هزینه متر نشانپارا ],[ 10 

  

  متغیرهاي تصمیم -3-4

vL0  مقدار بار وسیله نقلیهVv موقع ترك انبار مرکزي  

jL مقدار باري که بعد از مالقات مشتريjدر وسیله وجود دارد. 

ijvx  اگر وسیله نقلیه بطور مستقیم با وسیله نقلیهv  از رأسi رأس  بهj سفر کند، 

  . باشد می 0ijvxاست و در غیر این صورت،  1برابر  ijvxمقدار

 

  مدل مسئله -3-5
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و کل ) وابسته به تعداد وسایل نقلیه(هاي اعزام  کردن کل هزینه شامل کمینه است که تابع هدف ،1عادله م

هاي ثابت و متغیر را  ضریبی است که وزن هزینه . باشد می )وابسته به مقدار مسافت طی شده(هاي سفر  هزینه

 3محدودیت . شود سرویس داده میکند که به همه مشتریان دقیقاً یکبار  ضمین می، ت2محدودیت . دهد نشان می

به این محدودیت  .پذیرد صورت میبا یک وسیله یکسان  براي هر مشتريبرداشت  و تحویلدهنده آن است که  نشان

این بدان معنی  .سازد زیرا شرط تعادل جریان و تداوم در مسیر را تضمین می. شود نیز گفته می "معادله جریان"

گیرد و هر مشتري توسط یک ماشین  مشتري با یک وسیله یکسان صورت می راس هرکه ورود و خروج به  است

 ،شوند اعزام می مرکز توزیعبیانگر این هستند که وسایل نقلیه که از  5و  4هاي  محدودیت. شود دهی می سرویس

به . گردند بار شروع به حرکت کرده و پس از طی مسیر به آن باز میهمه وسایل نقلیه از ان. باید نهایتاً به آن بازگردند

. شود عبارت دیگر استفاده از هر وسیله نقلیه در یک مسیر محدود شده و هر ماشین تنها یکبار استفاده می

ها را  براي جلوگیري از ایجاد گراف ناهمبند و زیرمسیرهاي جداگانه در نظر گرفته شده است و آن 6محدودیت 

، شدنی بودن مقدار بار وسیله نقلیه 8محدودیت  .مقدار بار اولیه وسیله نقلیه است دهنده ، نشان7قید . کند ذف میح

نیز شدنی بودن مقدار بار وسیله نقلیه در طی مسیر را  9محدودیت . دهد را بعد از مالقات اولین مشتري نشان می

نماید که حداکثر ظرفیت  اي مشخص می شتریان را بگونهدهی به م  به عبارت دیگر ترتیب سرویس. کند تضمین می

، بیانگر حداکثر مقدار بار وسیله 11و  10هاي  محدودیت. ماشین در زمان مالقات هیچ یک از مشتریان نقض نشود

یک بودن متغیر تصمیم را نشان - ، صفر12محدودیت . نقلیه بعد از ترك انبار و بعد از ترك هر مشتري است

  .دهد می
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هاي  الگوریتم از این رو استفاده از .]4[گیرد قرار می NP-Hardجز دسته مسائل  باال،دل به دلیل پیچیدگی این م

و نزدیک به بهینه در مدت زمانی  مناسبهاي با کیفیت  بدست آوردن جواب در تواند می ابتکاري و فراابتکاري

  .حل این مدل تشریح گردیده استبخش بعد، الگوریتم ژنتیک پیشنهادي براي  در .راهگشا باشد معقول

  

 الگوریتم حل پیشنهادي -4

تصادفی  این الگوریتم،. فته از روند تکامل در طبیعت استسازي الهام گر الگوریتم ژنتیک، یک روش محاسباتی بهینه

جو بدین معنا که در هر تکرار، چند نقطه از فضاي جست .نماید ي را طی میتکرار است و روندي و مبتنی بر جمعیت

. ]15[یابد آن به بهینه محلی کاهش می از این رو احتمال همگرا شدن. گیرد را بطور تصادفی در نظر می

  .باشد  هاي الگوریتم ژنتیک پیشنهادي در این مطالعه به شرح زیر می مشخصه

  

  ساختار نمایش جواب و کدگشایی آن - 4-1

در  ].15[شود جایگشتی استفاده می ساختار نمایشز در این الگوریتم به منظور نمایش هر نقطه از فضاي جواب، ا

شود که هر کدام از اعداد، نشانگر شماره  اي از اعداد طبیعی نشان داده می بصورت رشته 15اینصورت هر کروموزوم

دهی به مشتریان و  دهنده ترتیب سرویس ترتیب قرارگیري این اعداد در طول رشته، نشان. باشد یکی از مشتریان می

به منظور رمزگشایی و تشکیل مسیرها در هر کروموزوم، از ابتداي آن  .باشد ه برابر تعداد مشتریان میطول رشت

ها و یا مجموع  موع برداشتمجدهیم تا زمانی که  شروع کرده و مشتریان را به ترتیب در مسیر جدید قرار می

بار وسیله نقلیه پس از مالقات هر مقدار محدودیت  همچنین .ها از حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه تجاوز نماید دریافت

  .نمایش داده شده است 1اي از یک جواب شدنی در این مسئله در شکل  نمونه .]15[مشتري نقض گردد

  

] 4  6   1 3  8  2  10   5   7  9 [  

  اي از یک جواب شدنی نمونه :1شکل 

  

  جمعیت اولیه -4-2

) NNH( ١٦نزدیکترین همسایگی ابتکاري  از الگوریتم لیهبراي ایجاد جمعیت او پیشنهادي در الگوریتم 

به وسیله الگوریتم  اولیهجمعیت  درصدي از .استفاده شده است ]١۶[ ارائه شده در

روند ایجاد جمعیت . دنگرد می تصادفی ایجاد و بخش دیگر نیز بصورت کامالً اند ترین همسایگی تولید شده نزدیک

                                                           
15. Chromosome 
16.  Nearest Neighbourhood Heuristic (NNH) 
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الگوریتم جهت  روند حل اگون که در نقاط مختلفی از فضا حضور دارند، بههاي گون جواب گردد که مذکور باعث می

  . دنده

بر طبق این الگوریتم، اولین مشتري در کروموزوم، . آید میبه وجود  NNHکروموزوم اول مبتنی بر الگوریتم 

موزوم بوده و ترین مشتري به آخرین مشتري در کرو دومین مشتري، نزدیک. باشد ترین مشتري به انبار می نزدیک

در دومین کروموزوم، مشتریان بر اساس سیر صعودي . یابد این روند تا قرارگیري کل مشتریان در مسیر ادامه می

به صورتی که مشتریانی که دریافت بیشتر و برداشت کمتر دارند، . اند هایشان مرتب شده ها و برداشت اختالف دریافت

شود که احتمال نقض شدن محدودیت شدنی بودن بار وسیله  مر سبب میاین ا. اند در ابتداي کروموزوم واقع شده

درصد  60بطور کلی  .]١۶[پس از مالقات هر مشتري، کاهش یابد و مشتریان بیشتري در یک مسیر قرار بگیرند

  .شوند تصادفی ایجاد می به شکل کامالً اندازه جمعیت اولیه به این شکل و سایر اعضا از

  

  ١٧برازندگیتابع  -4-3

هاي ثابت و متغیر حمل  کل هزینه باشد که برابر است با مجموع همان تابع هدف می برازندگی،در این مطالعه تابع  

هاي متغیر متناسب با کل مسافت  هاي ثابت متناسب با تعداد وسایل حمل بکار گرفته شده و هزینه هزینه. و نقل

  .باشد طی شده می

 

  هاي جدید جوابنحوه انتخاب والدین جهت تولید  -4-4

انتخاب . پذیرد صورت می 18اي فرآیند انتخاب والدین جهت تولید فرزندان در این مطالعه از طریق انتخاب مسابقه

در روش انتخاب . ها در الگوریتم ژنتیک است اي روشی براي انتخاب یک جواب از میان جمعیتی از جواب مسابقه

. گردد اند، اجرا می ها که بصورت تصادفی از جامعه برگزیده شده اي، چندین مسابقه میان تعدادي از جواب مسابقه

جوابی که بهترین مقدار برازندگی را داشته باشد، به عنوان برنده هر مسابقه در نظر گرفته شده و عملگر تولید 

انتخاب هاي ضعیف شانس کمتري براي  هرچه اندازه مسابقه بزرگتر باشد، جواب. شود فرزندان بر روي آن اعمال می

  .]١٧[شدن دارند 

 

  19عملگر تقاطع -4-5

روند  ،واختنعملگر تقاطع یک .است ]١٨[ 20عملگر تقاطع مورد استفاده در این مطالعه، عملگر تقاطع یکنواخت

  :نماید میهاي جدید طی  براي ایجاد جوابرا زیر 

                                                           
17.  Fitness Function 
17. Tournament Selection 
19. Crossover  
20. Uniform Crossover 



 

9 

 

  .گردد یل میهاي والد است، تشک که طول آن هم اندازه کروموزوم 21باینري تصادفی یک رشته. 1

  .گیرد است، در برمی "1"ها در رشته باینري  را که عدد متناظر آن 2هایی از والد  ، گره1فرزند شماره . 2

  .گیرد است، در برمی "صفر"ها در رشته باینري  را که عدد متناظر آن 1هایی از والد  ، گره2فرزند شماره . 3

  .دارد برمی 1رفته است را به ترتیب از والد شماره هایی را که تاکنون دربرنگ ، گره1فرزند شماره . 4

  .دارد برمی 2هایی را که تاکنون دربرنگرفته است را به ترتیب از والد شماره  ، گره2فرزند شماره . 5

  .، نمونه اي از نحوه ایجاد جواب هاي جدید توسط این عملگر به تصویر کشیده شده است2در شکل 

  

  رشته باینري  0  1  1  0  1  1  0  0

  1 والد  1  2  3  4  5  6  7  8

  2 والد  3  5  1  8  4  7  2  6

  

  

  

  

  ]18[نحوه ایجاد جواب جدید توسط عملگر تقاطع : 2شکل 

  

  22جهش -4-6

از  ،فضاها براي جستجوي نقاط کشف نشده  تغییرات تصادفی در کروموزوم جهش و ایجاد عملگرمنظور اجراي به  

دو ژن را به تصادف در طول کروموزوم انتخاب کرده و  عملگراین  .]١٨[استفاده شده است ٢٣روش جهش تعویض

 .اند نشان داده شده 3شکل در  عملگرنحوه کارکرد این . کند ها را با یکدیگر عوض می جاي آن

 

 
 ]18[ تعویض جاي دو مشتري ،جهش عملگر :3شکل 

                                                           
21. Binary String  
22. Mutation  
23. Exchange 

  1فرزند   2  5  1  3  4  7  6  8

  2فرزند   1  3  5  4  2  6  7  8



 

10 

 

  جایگزینی -٧-۴

ها  بندي جواب هاي حاصل شده از عملگرهاي تقاطع و جهش، رتبه ب جمعیت اولیه و جمعیت جوابپس از ترکی

  .شوند به عنوان نسل جدید در نظر گرفته می پذیرد و بهترین اعضا صورت می

  

  معیار اختتام -4-8 

الگوریتم متوقف ردد، چنانچه این مقدار حاصل گ. ، حداکثر تعداد تکرارهاي معین استمعیار اختتام در این الگوریتم

  .خواهد شد

 

 هاي عددي حل نمونه -5

 معرفیهاي نمونه  داده برارزیابی عملکرد رویکرد پیشنهادي، چندین آزمایش محاسباتی در این تحقیق به منظور 

، T ،Q ،H ،Xهاي  مجموعه داده با نام 5هاي نمونه شامل  داده. صورت گرفته است ]7[ شده توسط نگی و همکارش

براي هر  .گردد مسئله نمونه می 70باشند که به طور کلی منجر به ایجاد  نمونه در هر مجموعه می 14ا ب Yو 

. ها برابر است تعداد مسائل در تمامی مجموعه .اند نامگذاري شده) نام مجموعه داده( CMTمجموعه، مسائل به شکل 

اما نکته قابل توجه . بر در نظر گرفته شده استها و ظرفیت وسایل نقلیه نیز برا همچنین تعداد مشتریان، مکان آن

بصورت  در هر نمونه فاصله مشتریان. باشد متفاوت میاین است که میزان تقاضاي تحویل و برداشت مشتریان 

 ، توسطالگوریتم ژنتیک ترکیبی پیشنهادي هاي ذکر شده عالوه بر حل توسط نمونه. اقلیدسی محاسبه شده است

. اند تا کارایی الگوریتم پیشنهادي سنجیده شود نیز حل شده سازي تبرید و الگوریتم شبیه اردالگوریتم ژنتیک استاند

 کامپیوتر شخصی با مشخصاتانجام شده و اجراي برنامه نیز توسط یک  Matlabنویسی مسئله در محیط  برنامه

)(Quad Core 8200, CPU 2.00 GHz, RAM 4 GB صورت گرفته است. 

  

   رهاي الگوریتمتنظیم پارامت - 1- 5

توان گامی مهم در  بنابراین تنظیم پارامترها را می. اي بر نتایج دارند پارامترهاي ورودي هر الگوریتم اثرگذاري ویژه

  به منظور تعیین سطح مطلوب پارامترهاي الگوریتم ،در این مطالعه. هاي با کیفیت دانست بدست آوردن جواب

 ]19[ 24از روش تاگوچیاندازه جمعیت  تقاطع وحتمال جهش، احتمال ا ،ژنتیک شامل حداکثر تعداد تکرارها

  .اند نشان داده شده 1جدول در و تحلیل نتایج  پس از انجام آزمایشات سطح مطلوب پارامترها. استفاده شده است

  

  

                                                           
24. Taguchi  
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  سطوح بهینه پارامترهاي الگوریتم ژنتیک پیشنهادي: 1 جدول

ازه جمعیتاند نرخ جهش نرخ تقاطع حداکثر تعداد تکرار  

250 0,8 0,5 100 

 

  تجزیه و تحلیل مسائل نمونه -2- 5

 و دو الگوریتم ژنتیک کالسیک ٢٥ (HGA)الگوریتم ژنتیک پیشنهادي در این بخش به منظور مقایسه عملکرد
26(BGA)  سازي تبرید و شبیه(SA) 27، عالوه بر در نظر  به منظور مقایسه نتایج،. اند هاي مختلفی حل شده نمونه

) NV( و تعداد وسایل حمل بکار رفته) TV( کل مسافت طی شدهمعیار  دو، مقدار تابع برازندگی تنگرف

  .اند نیز در نظرگرفته شده

  

 مقایسه نتایج براي چند نمونه: 2جدول 

  ها مجموع کل هزینه  NVتعداد وسایل حمل،  TDکل مسافت طی شده، 

له
سی

 و
ت

فی
ظر

 

ي
تر

ش
 م

اد
د

تع
  

  مسئله

SA  HGA  BGA SA  HGA  BGA SA  HGA  BGA       

925 604  878  7  4  5  201004  200604  200878  160  50  CMT1T  

2065 938  1908  9  9  9  363045  360938  362908  140  75  CMT2T  

2501 939  2465  7  7  7  282662  280939  282465  200  100  CMT3T  

830 510  760  3  3  3  120853  120510  120760  160  50  CMT1X  

1862 834  1795  6 5  6  243950 240832  241795 140  75  CMT2X 

  

                                                           
25. Hybrid Genetic Algorithm (HGA)  
26. Basic Genetic Algorithm (BGA)  
27. Simulated Annealing (SA)  
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 مقایسه نتایج براي چند نمونه: 2ادامه جدول 

 TDکل مسافت طی شده، 
تعداد وسایل حمل، 

NV  
  ها مجموع کل هزینه

ت 
فی

ظر

له
سی

و
د  

دا
تع

ي
تر

ش
م

  

  مسئله

SA  HGA  BGA SA  HGA  BGA SA  HGA  BGA       

2235 883  2131  6 4  5  206598  200883  202131  200  100  CMT3X 

895 522  888  3  3  3  120847  120522  120888  160  50  CMT1Y  

1890 829  1768  6 6  6 242365  240829 241768  140  75  CMT2Y 

2206 887  2100  5 5  5  221040  200887  202100  200  100  CMT3Y 

932 556  863  6  4  4  165237  160556  160863  160  50  CMT1Q  

1665 860  1537  8 8  8 323457  320860  321537  140  75  CMT2Q 

2348 891  2280  6 5  6  241056  240891  242280  200  100  CMT3Q 

1025 564  737  3  3  3  124503  120564  120737  160  50  CMT1H  

1639 812  1538  6 6  6  246598  240812  241538  140  75  CMT2H 

2295 910  2340  4 2  4  163054  160910  162340  200  100  CMT3H 

  

سـازي مجمـوع    کمینـه باشد، الگوریتم پیشـنهادي توانسـته اسـت از نظـر      نیز مشخص می 2جدول  همانطور که در

حـال بـه منظـور     .هاي دیگر بهتر عمل کنـد  نسبت به الگوریتمها، تعداد وسایل نقلیه و کل مسافت طی شده  هزینه

توجـه و معنـاداري   هاي حاصل شده توسط الگوریتم پیشـنهادي نشـانگر بهبـود قابـل      سنجش این مسئله که جواب

تـوان اطمینـان    به ایـن ترتیـب مـی   . گردد استفاده می tها است، از آزمون آماري  هاي سایر الگوریتم نسبت به جواب

تفـاوت معنـاداري بـا میـانگین      هـاي کـل   مجموع هزینه از نظر HGAهاي الگوریتم  حاصل نمود که میانگین جواب

درصد بصورت دو بـه دو   95در فاصله اطمینان  HGAد الگوریتم بدین منظور عملکر. روش دیگر دارد دوهاي  جواب

دهنده عدم وجود تفاوت معنـادار میـان    فرض صفر در این آزمون نشان. گیرد ها مورد آزمون قرار می با سایر الگوریتم

ست آمده از انجام شده و نتایج بد Minitabافزار  ها در نرم آزمون. هاي دو الگوریتم مورد مقایسه است میانگین جواب

  .آورده شده است 3جدول هاي آماري در  انجام این آزمون
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  ها نتایج حاصل از آزمون فرض آماري بر عملکرد الگوریتم:  3جدول 

ها مقایسه الگوریتم حد پائین حد باال tمقدار آماره  p-valueمقدار    مسئله 

0,000 22,36 1,7532 1,4696 HGA -- BGA 
CMT1T 

0,000 16,46 1,5392 1,2105 HGA-- SA 

0,000 49,41 6,611 6,105 HGA -- BGA 
CMT2T 

0,000 34,54 6,753 6,025 HGA-- SA 

0,000 47,85 12,436 11,455 HGA -- BGA 
CMT3T 

0,000 48,11 12,642 11,650 HGA-- SA 

0,000 28,51 8,026 6,991 HGA -- BGA 
CMT1X 

0,000 38,54 11,119 10,041 HGA-- SA 

0,000 49,54 8,844 8,169 HGA -- BGA 
CMT2X 

0,000 40,54 8,296 7,528 HGA-- SA 

0,000 13,08 5,259 3,885 HGA -- BGA 
CMT3X 

0,000 48,59 13,591 12,535 HGA-- SA 

0,000 25,86 10,149 8,717 HGA -- BGA 
CMT1Y 

0,000 35,30 12,772 11,426 HGA—SA 

0,000 71,82 1,6442 1,5566 HGA -- BGA 
CMT2Y 

0,000 58,80 0,9942 0,9299 HGA—SA 

0,000 261,18 3,129 3,082 HGA -- BGA 
CMT3Y 

0,000 828,71 8,8298 8,7879 HGA—SA 

0,000 362,13 3,9069 3,8647 HGA -- BGA 
CMT1Q 

0,000 298,96 4,6223 4,5620 HGA—SA 

0,000 43,76 0,6642 0,6071 HGA -- BGA 
CMT2Q 

0,000 234,87 3,489 3,4311 HGA—SA 

0,000 262,82 2,6932 2,6533 HGA -- BGA 
CMT3Q 

0,000 294,17 4,2465 4,1902 HGA—SA 

0,000 36,24 9,635 7,502 HGA -- BGA 
CMT1H 

0,000 40,526 13,120 12,041 HGA—SA 

0,000 47,36 1,036 0,9625 HGA -- BGA 
CMT2H 

0,000 253,87 4,897 4,3311 HGA—SA 

0,000 365,12 4,926 3,958 HGA -- BGA 
CMT3H 

0,000 300,96 6,652 5,7620 HGA—SA 

  

گزارش شده است، فرض صفر مبنـی بـر عـدم     0,05کمتر از  p-valueها مقدار  آزمون تمامیبا توجه به آنکه براي 

تـوان اطمینـان حاصـل نمـود کـه الگـوریتم        بنابراین می. دها رد خواهد ش وجود تفاوت معنادار میان میانگین جواب

 . هاي باکیفیت داشته است پیشنهادي عملکرد بهتري در یافتن جواب



 

14 

 

  گیري خالصه و نتیجه -6

این . است نموده جلبهمزمان کاال توجه زیادي را به خود برداشت  و تحویلهاي اخیر، مسائل مربوط به  در سال

عدم آشنایی با . اهمیت زیادي دارند ،ها خود در دنیاي واقعی و کاهش قابل توجه هزینه مسائل به دلیل کاربرد وسیع

افزایش کل مسافت طی  دهی، یند سرویسآچنین سیستمی منجر به افزایش تعداد وسایل نقلیه الزم براي انجام فر

توان گفت که نبود  می از سوي دیگر. شود هاي حمل و نقل می ریزي و افزایش کل هزینه شده در کل دوره برنامه

منجر به اختالل در انتخاب و عدم تخصیص صحیح مشتریان به وسایل حمل  از پیش تعیین شده بهینه مسیرهاي

و کاهش ترافیک در بعضی  گردد که این امر خود باعث افزایش بار ترافیکی در بعضی مسیرها مسیرهاي توزیع می

لگوریتم ژنتیک پیشنهادي براي حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در این مطالعه، از یک ا. شود مسیرهاي دیگر می

هاي  هایی با هزینه جوابکه روش پیشنهادي،  دادنشان  حاصل نتایج. همزمان استفاده گردیدبرداشت  و تحویلبا 

ربوطه تواند بصورت عملی و کاربردي در مراکز توزیع م برنامه نوشته شده در این مطالعه می. کمتر ایجاد کرده است

  .بکار گرفته شود
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 مراجع -7

، .، قنادپور، ف.قصیري، ك ،1386، نقلیه همراه با پنجره زمانیمسئله مسیریابی وسایل   -1
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Abstract 

Nowadays, a large volume of daily traffic is caused by vehicles of distribution centers which 
are delivering the commodities to the customers. The important point is that some 
customers, in addition to the delivered goods, have an amount of commodities that has to be 
collected. However, many distribution centers use separate batches of vehicles to pickup 
and deliver goods. This leads to increasing transportation costs as well as daily traffic. 
Therefore, a model is needed to organize the distribution routes with the minimum total 
costs and number of vehicles. In this study, we’ve used VRPSPD model to minimize total 
costs of transportation and to obtain the optimal routes. We have presented a new hybrid 
meta heuristic algorithm to solve the model. The proposed method consists of genetic 
algorithm and Nearest Neighborhood Heuristic (NNH). The initial population is generated 
with the help of NNH method. Thereafter, the genetic algorithm is used to continue the 
solving procedure. Ultimately, several standard numerical test instances have been solved to 
evaluate the performance of the proposed method comparing to classical genetic algorithm 
and Simulated Annealing method. As a result, the proposed algorithm outperformed the 
other two methods. 
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