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 چکیده
از دنیا نیست. یکی از مواردی که در آن  در عصر حاضر، هیچ کس منکر اهمیت زمان و سوخت در هیچ نقطه ای

در این بین نمی توان از  ،مفهوم زمان را درك می کنند، مسیر های رسیدن به مقصدشان است ها واقعاً انسان

انتخاب درست و هوشمندانه ی مسیر در امور حمل و نقل چشم پوشید. هدف از این تحقیق یافتن مسیر بهینه 

ل بهینه سازی ی از تکنیک های پرآوازه درحل مسائیکی استان کشور بوسیله  حمل و نقل کاال در بین مراکز

الگوریتم ژنتیک است. با توسعه و پیشرفت مدل های ریاضی الگوریتم های مختلفی برای مسیریابی بهینه با توجه 

غیر قطعی قرار قطعی و ی به پارامترها، خصوصیات و ساختار شبکه ارائه شده است. این الگوریتم ها در دو دسته 

می گیرند که هر گروه مزایا و معایبی دارد. در پژوهش حاضر به ارزیابی مسیر یابی در الگوریتم ژنتیک از الگوریتم 

پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی با استفاده  .های غیر قطعی می پردازیم. قلمرو این تحقیق استان های کشور است

نهایت با توجه به کیفیت جواب به دست آمده، نتایج نشان می دهد  صورت گرفته و در MATLABاز نرم افزار 

کاهش قابل توجهی در زمان و هزینه  ،که با استفاده از این روش می توان شبکه ای طراحی کرد که به کمک آن

 های مسیریابی حمل و نقل لجستیک ایجاد می شود.
 

 یابی مسیر حمل و نقل، الگوریتم ژنتیک، لجستیک، بهینهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

محیط به شدت رقابتی امروز که با حاشیه ی سود اندك، انتظارات باالی مشتری برای محصوالت با کیفیت و زمان های انتظار کوتاه 

شناخته می شود، شرکت ها مجبور به کسب مزیت از تمامی فرصت ها برای بهینه کردن فرآیندهای کسب و کارشان هستند. برای 

به این هدف، دست اندرکاران به این نتیجه دست یافته اند که برای این که یک شرکت رقابتی بماند، باید با شرکای زنجیره ی دستیابی 

(. بر همین اساس امروزه شرکت ها بیش از Aissaoui, et al, 2007تأمینش به منظور بهبود عملکرد کلی زنجیره، تعامل داشته باشد )

یگر باشند، خود را بخشی از زنجیره های تأمینی می دانند که در رقابت با دیگر زنجیره های تأمین هستند آن که به فکر رقابت با یکد

(Min, H. and Zhou, G., 2002 به عبارتی می توان گفت که کارایی و اثربخشی هر سازمانی، حاصل عملکرد مدیریت و ساختار .)

(. مدیریت زنجیره ی تأمین یکی از قدرتمندترین پارادایم های عملیاتی 7831 زنجیره ی تأمین آن سازمان است )رحمان سرشت و افسر،

 (.7831برای بهبود مزیت رقابتی سازمان های تولیدی و خدماتی محسوب می شود )محمدی و همکاران، 

دهای واقعی در مسایل نقلیه یکی از مهمترین مسایل موجود در صنایع جهان است که امروزه به علت کاربر ی مسیریابی وسیلهی مسأله 

مسأله ی مسیریابی برای وسایل نقلیه به لحاظ اقتصادی هم برای بخش های خصوصی و هم صنعتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

. مسأله ی مسیریابی وسایل نقلیه به عنوان (Beatrice and Hanshar, 2009) برای بخش های عمومی از اهمیت باالیی برخوردار است

ینه ی گسترده ی مطالعاتی تعریف شده است. این مقوله تنها به چند رشته ی دانشگاهی که این حوزه را تنها برای مدیریت ترافیک یک زم

در این مسأله چندین وسیله . (Eksioglu et al, 2001) به کار می برند محدود نمی شود بلکه در بر گیرنده ی همه حوزه ها می باشد

 های تقاضا )مشتریان( به انبار باز می نبار )پارکینگ وسایل نقلیه( شروع به حرکت کرده و بعد از مالقات کردن گرهنقلیه بطور همزمان از ا

 ،نقلیهی هر وسیله گام دوم آن که ی تقاضا فقط توسط یکی از این وسایل نقلیه مالقات شود و  هر گرهنخست که گردند، به شرط آن

رگذاری نکند. سال های متمادی است که کشورهای مختلف جهان هر یک به نوعی طرح هایی را بیشتر از ظرفیت خود در طول مسیر با

تجارت ارایه می کنند. دولتمردان جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه باید به طور کامل به  برای اصالح اقتصادی در عرصه بازرگانی و

ارت به عنوان موتور محرکی برای تسریع روند رشد و توسعه کشور آگاه شوند. بازرگانی و تجی کمی در عرصه  اهمیت ارتقای سطح کیفی و

های اقتصادی جدید، اشتغال زایی، سرمایه گذاری و تولید  در صورتی که صنعت حمل و نقل تقویت و بازسازی شود باعث ایجاد فعالیت

ناوگان حمل و نقل جاده ای جابجا می شود؛ ی در سطح کشور به وسیله  هادرصد کاال 31خواهد شد. با توجه به اینکه هم اکنون حدود 

مشهور ی از مسأله  تحقیق بر روی بحث انتخاب مسیر بهینه بین مراکز استان کشور تمرکز شده است. برای یافتن این مسیر بهینه در این

TPS(Travelling salesman problem)  ی در زمینه( الگوریتم ژنتیکGenetic algorithm که از شاخه های هوش مصنوعی )

کوتاه ترین مسیر دارد، دست یابی به جدید بر مبنای الگوریتم ژنتیک و با  یالگوریتمی . این پژوهش سعی در ارائه شده استاست استفاده 

مجموعه ای از  مدل عمومی مسیر یابی وسایل نقلیه به شامل حمل و نقل سازگار باشد.ی به گونه ای که با ویژگی های یک شبکه 

مشتریان است که تقاضای هر یک از آن ها معلوم و مشتری تنها یک بار و به طور کامل خدمت می گیرد و فرض می شود که همه ی 

 .(Beatrice and Hanshar, 2009) باشند وسایل نقلیه همگن می 

 

 بیان مسأله
های این بخش است. دراین راستا کاهش  ی تر کردن فعالیتصادجهت اقت تالش برای افزایش کارآیی سیستم حمل و نقل، گامی بزرگ در

 مختلف اقتصادی )هزینه ی مالی، مصرف انرژی، زمان( وزمینه های  نقل که بر مسیر طی شده توسط وسایل نقلیه در سیستم حمل و

پرداخته شود و در این ساخته و ساده مسأله  یتأثیر دارد یکی از مسایل مطرح در این حوزه است. در این پژوهش سعی می شود به حالت

آماده : حالت مسأله به بخش های جزیی تری تجزیه می شود. طبق این تجزیه، می توان چهار مرحله برای آن در نظر گرفت که عبارتند از

 ا. بندی مربوط به حرکت خودروه سازی داده ها، تعیین محل های توقف خودروها، تعیین مسیر حرکت خودرو، زمان

 راه ها، محل شروع حرکت خودرو و مقصد آن ارتباط بین این داده ها از طریق ماتریسی مشخص می شود.ی داده هایی مانند شبکه 

مسیریابی خودرو قرار ی تعیین شده در شهرها می باشد. تعیین مسیر حرکت خودرو در مرحله  محل های توقف خودروها بر اساس محل

محل کار موجود باشد زمان بندی حرکت خودرو الزامی و پیچیده خواهد شد. در بسیاری از کاربردها این می گیرد و زمانی که چندین 

رابطه وجود دارد، ولی با توجه  آن هااجزای مسأله به صورت مجزا و متوالی فرض می شوند، اگرچه این اجزا از یکدیگر مستقل نبوده و بین 

ک می شوند. هم چنین ممکن است در برخی از مسایل بعضی از اجزا به علت آنکه ثابت هستند به ابعاد و پیچیدگی مسأله از یکدیگر تفکی

(. در واقع مسأله ای که قرار است به آن پرداخته شود از نوع Park and Kim, 2009و یا قابل مدلسازی نیستند، در نظر گرفته نشوند )
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است. در این مسأله از طرفی قید ظرفیت، بر مبنای وسیله سرویس به شهرها  مسیریابی وسایل نقلیه با بازه زمانی تحویل و ظرفیت محدود

 موجود است و از طرف دیگر زمان مربوط به سرویس دهی به شهر ها )زمان مربوط به مسافت( مطرح است.

 

 اهمیت تحقیق
الیل صرفه جویی در هزینه ها علل جایی حمل و نقل یکی از پرکاربرد ترین و اصلی ترین مسایل در زندگی روزمره است، به د از آن

خصوص مصرف سوخت و انرژی وزمان در ابعاد مختلف، به شکل های متفاوت ما تبدیل شده است به دست آوردن راه حل ها و راهکارهایی 

 از دغدغه های مهم و اساسی بشر شده است.  آن هابرای بهبود و پایین آورد 

اهمیت برنامه ریزی حمل و نقل: یکی از مهمترین زیر مجموعه یا زیر سیستم های شهری، سیستم حمل و نقل می باشد و اگر خواسته 

ها و شبکه بندی آن مکان  نگرش و فرهنگ مکانی را مورد سنجش قرار دهیم، باید نظری به سیستم دسترسیی باشیم پیشرفت و درجه 

نی در مکان های گوناگون چه شهری یا روستایی ایجاد امکانات آمد و رفت از ضروریات اجتناب ناپذیر به بیافکنیم. در هر اجتماع انسا

انسان مسایل مورد نظر را نیز حل نمایند. حال اگر سیستمی نیازهای شمارمی آید و در این حرکت ها نیز سعی بر این است که با حمل 

را در این فضا به صورت صحیح تنظیم نماید، می  آن هاانسانی و حمل کاالهای مورد نیاز استوار پدید آید که بتواند این رفت و آمدهای 

توان از یک برنامه ریزی حمل و نقل صحبت به میان آورد. به بیان دیگر می توان گفت برنامه ریزی حمل و نقل، فن نظام یافته ای از 

هدف کلی آن ایجاد ایمنی و سیستمی کارا و مناسب در ارتباط با  تجزیه و تحلیل، تشخیص و راهکار در حمل و نقل و ترافیک است.

ترافیک، واژه ی نیازهای جاری و آینده و اولویت های جامعه است. این برنامه موجب تحرك در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. 

دیگر است. بدیهی است که انسان ها برای ی طه خود گویای تبادل فرهنگی و اقتصادی و بالطبع حرکت انسان ها و کاال از نقطه ای به نق

رفع نیازهای خود احتیاج به احداث معابر، هم چنین تهیه وسائط نقلیه با نگاهی دقیق و موشکافانه به موضوع خواهند داشت و چنان که 

 .www) پیداست بدون یک برنامه ریزی دقیق حمل و نقل مناسب رفع نیازها و اشکاالت موجود ممکن نمی شود

iranway.com/fa/professional-book). 

 

 اهداف تحقیق
 عبارتند از: آن هااهداف اصلی مختلفی تا به حال برای این مسأله در نظر گرفته شده است که تعدادی از 

 کمینه کردن مسیر پیموده شده توسط وسائل نقلیه -7

 کمینه کردن کل تعداد وسایل نقلیه برای طی کردن مسافت شهر ها -2

 مینه کردن تابعی از زمان های دیرکرد یا زودکرد پیمودن وسایل نقلیه به شهرهاک -8

 در نظر گرفتن سازگاری شهرها و وسیله نقلیه -4

 کاهش زمان رسیدن به نقاط تقاضا با بهره گیری از استدالل منطقی مدل -5

 کم کردن هزینه به نقاط تقاضا با بهره گیری از استدالل منطقی مدل -6

 

 تحقیق ادبیات

 مسیریابی حمل و نقل
به عنوان یکی از مسایلی بوده است که همیشه برای بشر اهمیت داشته است. حتی انسان های اولیه مکان ی مسیریابی از دیرباز مسأله 

مواره به جابجایی ه های مشخصی برای سکونت نداشته و به طور پیوسته از مکانی به مکان مناسب تر جابه جا می شدند. این افراد برای

دنبال انتخاب مسیری بودند که ازآن جابجایشان به راحتی صورت گیرد. با وجود گذشت زمان و پیشرفت بشر در زمینه های مختلف مسأله 

مسیریابی مورد توجه بشر قرار گرفته است. امروزه با گسترش راه ها و ایجاد روش های مختلف حمل و نقل این مسأله پیچیده تر از گذشته 

راه حل برای این مسأله بوده اند. این مسأله همیشه یکی از  ه است. بر همین اساس پژوهشگران همواره به دنبال یافتن بهترینگردید

بلکه در اقتصاد، محیط زیست، مسایل  حمل و نقل کاربردی ترین مسایل در آنالیزهای مکانی در حمل و نقل بوده است نه تنها در زمینه

و صحت جواب  مدت زمان اجرا در آن هادارد. تا کنون الگوریتم های زیادی برای مسیر یابی بیان گردید که تفاوت  نظامی و ... نیز کاربرد

 می باشد. الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم عمومی می باشد که برای حل مسایل مختلف از ان استفاده می شود و ویژگی های این الگوریتم
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پراتورهای خاصی تعریف می گردند. بنابراین این الگوریتم را می توان برای حل مسایل مسیریابی ا این است که بسته به خصوصیات مسأله

رای نیز استفاده نمود. کارایی و همگرایی الگوریتم ژنتیک به تعریف این پارامترها بستگی دارد. بسیاری از پارامترهای الگوریتم ژنتیک که ب

و برای حل مسایل مربوط به مسیریابی در داخل شبکه کامپیوتری می  یدگاه ریاضی دانانمسیریابی بیان گردیده است از د ی حل مسأله

این الگوریتم  باشد. به عنوان نمونه در این گونه شبکه ها تمام نودها به صورت دوبه دو به هم متصل می باشند به همین دلیل به کارگیری

این الگوریتم که یک تکنیک جستجو قوی  مل و نقل کارایی الزم را ندارد.ها برای حل مسایل مربوط به مسیریابی در داخل شبکه های ح

برای حل مسائل بهینه سازی ترکیباتی و یافتن راه حل بهینه محسوب می شود، همانند روش مورچگان و پرندگان از طبیعت الهام گرفته 

رکیب دارد. با این حال در طول زمان برای ایجاد شده است و همچون علم زیست شناسی پارامترهایی مانند وراثت، جهش، انتخاب و ت

 .(7833و همکاران  ظفری) الگوریتم کاراتر این الگوریتم مورد بررسی قرار گرفته و نسخه های قوی تری از آن ایجاد شده است

 

 اهداف برنامه ریزی حمل و نقل
هدف بهبود بخشیدن به وضعیت و یا خواسته مورد نظر می باشد در غیر  ،کامالً واضح است در زمانی که صحبت از برنامه ریزی می شود

 این صورت نیازی به طرح برنامه ریزی نبود. 

 اهدافی را که در برنامه ریزی حمل و نقل دنبال می شودرا می توان فهرست وار به شرح زیر عنوان کرد:

 اکثر استفاده از منابع موجود به عمل آید.  رسیدن به مناسب ترین نوع سیستم حمل و نقل به گونه ای که حد -7

 وسعت بخشیدن به کلیه جوانب سیستم حمل و نقل و بالطبع راه ها -2

 ایجاد جهش و فعالیت اقتصادی بهینه با پایین آوردن هزینه های حمل ونقل -8

  زهای آیندهتنظیم زمان الزم جهت احداث معابر و نگهداری معابر و نگهداری معابر موجود بر حسب نیا -4

 برنامه ریزی دقیق در جهت اولویت بندی، تعمیر و نگهداری و احداث راه ها  -5

  بر آورد و هزینه الزم فعالیت ها بر حسب میزان نیازمندی ها در سطح کشور -6

 ایجاد تحرك در این بخش با تأسیس راه های جدید و جذابیت های ممکن -1

 ا و وسائط نقلیه برنامه ریزی جهت ایمن نمودن راه ه -3

 برنامه ریزی اصولی با استفاده از فناوری پیشرفته در جهت کاهش و به حداقل رساندن تصادفات -3

 (.7833برنامه ریزی دقیق در جهت شناخت توسعه و پیشرفت در آینده و رفع نیازهای سفر )سیاه پوش و اسحق،  -71

 

 برنامه ریزی حمل و نقل شهری
انجام می شود. برنامه ریزی آینده گرا بوده و خوش بینانه است. برنامه ریزی  آن هابرنامه ریزی فعالیتی است که توسط انسان ها و برای 

شهری و منطقه ای شامل تنظیم الگوهای قضایی در راستای زمان است. آرایش فضاها برنامه ریزی نیست بلکه هدف فرآیند دیگری است 

سال اخیر حجم وسیعی از اطالعات جمع  81ه ریزی نام دارد. برنامه ریزی حمل و نقل قسمتی از این فرایند است. طی که فرایند برنام

ها و مقاله های زیادی درباره فرایند برنامه ریزی حمل و نقل نوشته شده است. یکی از این مراجع مقدمه ای بر پیش  آوری شده و کتاب

خودآموز( است که بخشی از مطالب این فصل با تغییرات از آن گرفته شده است. برنامه ریزی حمل  بینی تقاضای حمل و نقل شهری )متن

و نقل، فرایندی است که به تصمیم گیری درباره سیاست ها و برنامه های حمل و نقل منجر می شود. هدف از فرآیند برنامه ریزی حمل و 

زمان و مکان اصالحاتی است که باید در سیستم حمل و نقل ایجاد شود تا سفر و  نقل، تهیه اطالعات موردنیاز برای تصمیم گیری درباره

 (. bozorgmehrnia.blogfa.com/post- aspxالگوهای توسعه زمینی، هماهنگ با اهداف و مقاصد جامد ترفیع و بهبود یابند )

 

 شبکهی هندسه 

وجود )خودرو، اتوبوس و غیره( است. توصیف شبکه یعنی روش های می سیستم حمل و نقل شامل شبکه هایی می شود که نماینده 

برداشتی از آنچه واقعا روی زمین موجود است نه هر خیابان محلی یا خیابان جمع کننده ای که دیده می شود. توصیف شبکه برای وصف 

مل و نقل عمومی مسأله ای مهم کردن مسافرت با خودرو و کامیون، همراه با توصیف جداگانه ای از حمل و نقل عمومی در صورتی که ح

باشد مورد استفاده قرار می گیرد این توصیف ها می تواند شامل شکل هندسی سیستم حمل ونقل باشد. شکل هندسی شبکه ممکن است 

اسایی شامل شماره گذاری تقاطع ها باشدکه گره نامیده می شود. شماره گذاری گره ها به ما اجازه می دهد که اجزای بین گره ها را شن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

ها را تعیین می کنیم خطوط نامیده می شوند.  کنیم که مسیر نامیده می شوند. درشبکه های حمل ونقل عمومی هم چنین اجزای بین آن

این توصیف هندسی شبکه حمل ونقل، کلیه راه های ممکن برای مسافرت بین نقاط را در منطقه نشان می دهد 

(bozorgmehrnia.blogfa.com/post- aspx .) 

 

 نقش لجستیک در کارآفرینی کشور
های شغلی و اشتغال در دستور کار همه کشورها ازجمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن قرار گرفته است.  امروزه مسأله ایجاد فرصت

دستمزدها و نارضایتی کارآفرینی در جهان امروز، به سرعت در حال پیشرفت است و کارآفرینان به دالیل متعدد از جمله بیکاری، کاهش 

شوند و کارآفرینی به عنوان راهی برای برون رفت از بیکاری و رشد اقتصادی در بسیاری از جوامع،  شغلی از کار قبلی وارد کارآفرینی می

ریزان  رنامههای اخیر، کارآفرینی به عنوان یک مسأله مهم و انسانی در حل معضل بیکاری، مورد توجه ب معمول است. در ایران نیز در سال

 و مسووالن کشور واقع شده است. زیرا گسترش بیکاری، نه تنها عامل مهم جهت کاهش رشد اقتصادی است، بلکه موجب افزایش عارضه

شود. از این رو در این مقاله تالش شده است که ضمن بررسی وضعیت فعلی کشور چه از نظر اشتغال و  های اجتماعی و فرهنگی نیز می

های لجستیکی بیان شود. بنابراین، پس از  های لجستیکی، اهمیت گسترش کارآفرینی در کشور از طریق فعالیت نه فعالیتچه از نظر دام

های  های لجستیکی را برشمرده و راه های اقتصادی ایران در توسعه فعالیت تبیین نقش صنایع لجستیکی در اقتصاد جهانی و ایران، مزیت

 (. www.itsiran.comدهیم ) های لجستیکی را مورد بررسی قرارمی یق فعالیتتوسعه کارآفرینی در کشور از طر

 

 درآمدی بر دیدگاه راهبردی مدیریت زنجیره عرضه

 اهمیت روز افزون لجستیک 
به لحاظ تاریخی سازمان ها همواره تمام کوشش خود را صرف ساخت محصوالت کرده اند و در مورد روش هایی که این محصوالت به 

دست مشتریان می رسند. کمتر اندیشیده اند. بنابراین زنجیره عرضه به صورت مفهومی انتزاعی باقی ماند و لجستیک اصطالحی نبود که به 

بنگاه به  –همچنان که رقابت جهانی تر می شود، نوآوری و خالقیت نیز از سطح بنگاه ر و تجارت به کار رود. طور متداول در کسب و کا

زنجیره ی تأمین جابجا می شود. افزایش مزیت رقابتی تنها در صورتی حاصل می شود که تمامی بازیگران  –سطح زنجیره ی تأمین 

. مدیریت زنجیره ی تأمین در برگیرنده ی تمامی برنامه ریزی ها و مدیریت فعالیت هایی زنجیره ی تأمین کامالً با یکدیگر هماهنگ باشند

است که در تدارك، تأمین، تبدیل و هماهنگی های لجستیکی می باشد. از این منظر، مدیریت زنجیره ی تأمین شامل همکاری و هماهنگی 

که می توانند تأمین کنندگان، واسطه ها، ارائه دهندگان خدمات شخص زنجیره نیز با شرکای زنجیره نیز که می توانند تأمین کنندگان 

ثالث و مشریان باشند، خواهد بود. در واقع مدیریت زنجیره ی تأمین وظیفه ی یکپارچه سازی عرضه و تقاضا در داخل و میان شرکت ها را 

 (. 7836بر عهده دارد )مهربان و همکاران ، 

این وضعیت  7362ه ای اجتناب ناپذیر بود و منظور از توزیع عمال همان حمل و نقل بود. دراکر در سال برای انجام کسب و کار توزیع هزین

را تشخیص داد و توزیع فیزیکی را به عنوان )قلمرو تاریک اقتصاد( توصیف کرد و گفت این وضعیت موجب شده است که بیشترین غفلت 

به لجستیک زمانی کم کم تغییر پیدا کرد که سازمان ها پی بردند فقط برای حمل در امیدبخش ترین حوزه کسب و کار صورت گیرد. نگاه 

گفت که کل حوزه هزینه یابی  ها از هزینه های واقعی اطالع چندانی نداشتند. ری و نقل و انبارداری چه میزان هزینه می کنند. اما آن

 ده است و به نظر می رسد که ایدئولوژی نظام مند ضعیفی بر آنلجستیک را ابری از رویکردهای خاص و رویه های مبهم حسابداری پوشان

حاکم است. لیتل این نکته را افزود که تعیین هزینه های لجستیک از طریق صورت حسابی پذیرفته شده حسابداری در شرکت ها بسیار  ها

به عمل امد این  و دلنی و دیگران فیرث آلن گاتورنا و طی بررسی هایی که از سوی محققانی چون مکی بین ری گمراه کننده است. در دهه

را به خود اختصاص می دهند. البته  درصدکل هزینه ها)سازمان( 21تا  75نتیجه حاصل شد که به طور کلی هزینه های لجستیک معموالً 

از توزیع کنندگان از هزینه به سازمان ها به این هزینه ها به یکباره و اتفاقی پی نبردند. هم چنین هیل توانست اعالم کندکه بسیاری 

  (.www.ilscs.irخدمات توزیعی که خود فراهم می کنند خبر ندارند )
 

 

 

 مدیریت یکپارچه زنجیره تامین
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یک زنجیره ی تأمین شامل همه ی مراحلی است که مستقیم و یا غیرمستقیم، دربرآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک 

مواد خام از تأمین کنندگان به کارخانه ها ارسال می شوند، سپس محصوالت تولید شده در کارخانه ها به  زنجیره ی تأمین معمولی،

انبارهای میانی و انبارهای توزیع کننده ارسال می شوند، سپس از آن جا به سمت خرده فروش ها و در نهایت به دست مشتری نهایی یا 

 (.Chopra, and Meindl, 2003همان مصرف کننده می رسد )

یک زنجیره ی تأمین، شبکه ای از تجهیزات و امکانات توزیع است که عملیات تأمین مواد، تبدیل مواد به محصوالت نیمه ساخته و نهایی و 

 (.Ganeshan and Harrison, 1995توزیع محصوالت نهایی را در بین مشتریان بر عهده دارد )

بر نقش های تفکیکی مانند مکان  ها جستیکی خود را کاهش دهند مطالعات اولیه آنهنگامی که سازمان ها تالش کردند هزینه های ل

یابی تدارك کنترل موجودی انبارداری و حمل و نقل معطوف شد. اما به زودی روشن شد که بهترین رویکرد. رویکرد جامع نگر است. 

یک کل مورد مطالعه قرار دادن مناسب نمی باشد که این  به این نقش ها و در عین حال زنجیره عرضه را به عنوان داشتن نگرش تفکیکی

تشخیص منجر به شکل گیری یک گرایش مستمر شده است. به محض آنکه سازمان ها مطالعه و توجه به حمل و نقل را متوقف کردند به 

غاز کرد. در هر مرحله با افزایش عرضه را آ مطالعه فیزیکی گسترده تر پرداختند و پس از آن مطالعه لجستیک و سرانجام مدیریت زنجیره

را به عنوان و بخشی از زنجیره عرضه به رسمیت می شناسند یکپارچگی بیشتری پدید امده است. اکنون در  ها دامنه فعالیت هایی که آن

 (. www.ilscs.ir/index.phpعمل از دو واژه لجستیک و مدیریت زنجیره عرضه به جای هم استفاده می شود )

 یل مؤسسه لجستیک می تواند تعاریف ذیل را ارایه کند:به همین دل

 .لجستیک عبارت است از مکان یابی منابع بر اساس زمان یا مدیریت راهبردی کل زنجیره عرضه جامع

رخداد می تواند شامل تدارکات ساخت  توالی رخدادهایی است که مقصود از آن رضایت مشتری می باشد این عبارت است از زنجیره عرضه

 توزیع و بازیافت ضایعات همراه با حمل و نقل پیوسته انبارداری و فناوری اطالعات باشد.

ها پیوند می خورد و تقریبا چه بسا هر نقشی در درون سازمان را  لجستیک به طور ذاتی با دیگر عملیات ،با چنین تعریف گسترده ای

با فرایندی که کانون توجه بسیاری از سازمان هایی است که خود را با آن تاثیر بگذارد. این رویکرد  آن هاشامل می شود ویا حداقل بر 

دیگر خود را به عنوان تامین کننده محصوالت نمی دانند بلکه با استفده از این فرآیند خود را  آن هاتطبیق دادندپیوند تنگاتنگی دارد. 

 مشتری می دانند.  مسؤل تامین نیاز های

جامع است. تازه ترین مرحله یکپارچگی لجستیک پاسخ سریع می باشد که در قالب پاسخ کارا یا اثر  لجستیک بخش کلیدی این فرآیند

( مشتری را به هم پیوند می دهد Efficient customer responseبخش به کامل شده است. این روش مراحل جداگانه زنجیره عرضه )

ر خودکار پاسخ پیام را از طریق زنجیره ارسال می کند تا پاسخی را از به نحوی که مشتری محصولی را از خرده فروش می خرد و به طو

 (. www.ilscs.ir/index.phpسازنده و دیگر تامین کنندگان دریافت دارد )

 

 الگوریتم ژنتیک
دیدگاه هر پدیده بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان، میل به تکامل را مهترین عامل پیشرفت دستگاه آفرینش و انسان می دانند. از این 

ای را که بنگرید، یک مسأله جستجوست. انسان همواره می کوشد تا به تکامل برسد، از این رو می اندیشد، می پژوهد، می کاود، می سازد، 

جانداران توان گفت که میل به زادن فرزند، گامی در برآوردن این نیاز و البته دیگر  می نگارد و همواره می کوشد تا باقی بماند. حتی می

است. می توان این تالش در راه رسیدن به تکامل را یک مسألۀ جستجو تعبیر کرد. تاکنون روش های بسیاری توسط طراحان الگوریتم ها 

، از ساده ترین 3و جستجوی دودویی 2برای انجام جستجو بر داده های دیجیتالی ارائه شده است. روش هایی به نام جستجوی سریع

ستند که دانشجویان گرایش های مهندسی کامپیوتر در نخستین سال های دوره کارشناسی فرا می گیرند، امّا این الگوریتم هایی ه

الگوریتم ها شاید، هنگامی که با حجمی گسترده از داده ها روبرو شوند، کارایی ندارند و حتی الگوریتم های پیشرفته تر مانند جستجوی 

از یافتن راه حل یا ناحیه های دلخواه  6نیز در هنگام رویارویی با مسایل ابرفضا 5تکراری میق شوندۀو الگوریتم ع 4بازپخت شبیه سازی شده

                                                           
2 Quick Search 
3 Binary Search 
4 Simulated Annealing 
5 Iterative Deepening 
6 Hyper Space 
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در می مانند. در این میان یک روش جادویی وجود وجود دارد که مسایل بزرگ را به سادگی و به گونه ای شگفت انگیز حل می کند و آن 

تشکیل شده است که خود « ژنتیک » و  «الگوریتم » از دو واژه ی « الگوریتم ژنتیک»واژۀ است. ناگفته پیداست که  7«الگوریتم ژنتیک » 

 (. 7831است که این روش از دو علم ریاضی و زیست شناسی برای حل مسایل کمک می گیرد )شاهمیری،  MATLABمبیّن این 

 

 ایدۀ اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیک
ایده استفاده از الگوریتم ژنتیک و همکارانش  7315در سال «  8جان هالند »دانشگاه میشیگان به نام میالدی دانشمندی از  11در دهه ی 

این روش بعدها توسط دانشمندان دیگری مانند گلدبرگ در سال . (Mitchell, 1997) را در بهینه سازی های مهندسی مطرح کرد

7333 (Goldberg, 1989( و سایرین )Back & Michalewicz, 2000 توسعه پیدا کرد و امروزه به یکی از پرکاربردترین روش های )

تخمینی برای حل مسائل بهینه سازی ترکیباتی تبدیل شده است و دانشمندان و محققن زیادی از این روش برای حل مسائل مورد نیاز 

 یابند. خود استفاده کرده و توانسته اند انعطاف پذیری این روش در مقایسه با روش های دیگر را در

ها قطعاتی از یک کروموزوم هستند که اطالعات مورد نیاز برای  ایده اساسی این الگوریتم انتقال خصوصیات موروثی توسط ژن هاست. ژن

یا یک پلی پپتید را دارند. عالوه بر ژنها، انواع مختلفی از توالی های مختلف تنظیمی در روی کروموزوم ها وجود دارد  DNAیک مولکول 

همانند سازی، رونویسی و ... شرکت دارند. فرض کنید مجموعه خصوصیات انسان توسط کروموزوم های او به نسل بعدی منتقل می  که در

رنگ  8طول قد، ژن  2می تواند رنگ چشم باشد، ژن  7شوند. هر ژن در این کروموزوم ها نماینده یک خصوصیت است. بعنوان مثال ژن 

وموزوم به تمامی، به نسل بعد انتقال یابد، تمامی خصوصیات نسل بعدی شبیه به خصوصیات نسل قبل مو و الی آخر. حال اگر این کر

خواهد بود. بَدیهیست که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد. در واقع به صورت همزمان دو اتفاق برای کروموزوم ها می افتد. اتّفاق اول 

که بعضی ژن ها به صورت کامالً تصادفی تغییر می کنند. البته تعداد اینگونه ژن ها است. موتاسیون به این صورت است  9موتاسیون)جهش(

بسیار کم می باشد اما در هر حال این تغییر تصادفی همانگونه که پیشتر دیدیم بسیار مهم است. مثالً ژن رنگ چشم می تواند به صورت 

، در حالی که تمامی نسل قبل دارای چشم قهوه ای بوده اند. عالوه بر تصادفی باعث شود تا در نسل بعدی یک نفر دارای چشمان سبز باشد

موتاسیون اتفاق دیگری که می افتد و البته این اتفاق به تعداد بسیار بیشتری نسبت به موتاسیون رخ می دهد چسبیدن ابتدای یک 

د تا فرزند تعدادی از خصوصیات پدر و تعدادی از کروموزوم به انتهای یک کروموزوم دیگر است. این همان چیزیست که مثالً باعث می شو

خصوصیات مادر را با هم به ارث ببرد و از شبیه شدن تام فرزند به تنها یکی از والدین جلوگیری می کند 

(www.fa.wikipededia.org .)ی باید توجه کرد که جمعیت های اولیه در تکرار بعدی از والدها، فرزندها و در بعضی مواقع از تعداد

جمعیت تصادفی تشکیل شده است. در نهایت این جمعیت های جدید جایگزین تعدادی از جمعیت های قبلی می شوند. این عمل تا جایی 

ادامه می یابد که یکی از معیارهای همگرایی مانند زمان اجرای الگوریتم به مقداری ثابت، تعداد نسل های از پیش تعیین شده و تکرار 

حال می توانیم اینگونه بیان کنیم که: الگوریتم ژنتیک (. Haupt & Hautp, 1998میزان خاص اتفاق بیفتد ) شدن بهترین جواب به

ابزاری می باشد که توسط آن ماشین می تواند مکانیزم انتخاب طبیعی را شبیه سازی نماید. این عمل با جستجو در فضای مسأله جهت 

پذیرد. الگوریتم ژنتیک را می توان یک روش جستجوی کلّی نامید که از قوانین تکامل  یافتن جواب برتر و نه الزاماً بهینه صورت می

 (. 7831بیولوژیک طبیعی تقلید می کند )باوری و صالحی، 

 

 چارچوب نظری تحقیق

 روش تحقیق
نوع توصیفی تحلیلی این تحقیق از نظر روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها و ماهیت از 

محسوب می شود. قلمرو این تحقیق استان های کشور است و با توجه به اینکه طرح تحقیق از نوع مدلسازی ریاضی است، نمونه گیری )به 

ه در این تحقیق از مدل ریاضی برای محاسبه کارآیی استفاده شد معنای انتخاب برخی از عناصر جامعه آماری( مبنای تحقیق نخواهد بود.

است. این مدل دارای ویژگی های منحصر به فردی است که به طور خالصه می توان به ارزیابی واقع بینانه نسبت به روش های دیگر 

                                                           
7 Genetic Algorithm - GA 
8 John Holland 
9 Mutation 
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مرز کارایی را  آن هاارزیابی اشاره کرد. این روش از مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده تعدادی را به عنوان کارا معرفی می کند و به کمک 

نابراین مالك ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده ای هستند که در شرایط یکسانی فعالیت می کنند. ویژگی مهم این تشکیل می دهد. ب

گراز تحلیل ارزیابی توام مجموعه ای از عوامل است و بنابراین تمام عوامل نهاده ای و ستاده ای را تواما مورد ارزیابی قرار می دهد. یکی دی

مدل های آن است. به عبارت ساده این ویژگی به هر ستاده یا نهاده به کمک « جبرانی بودن » ویژگی  ویژگی های اساسی این تحلیل،

سایر ستاده ها یا نهاده ها جبران کند. با توجه به این مدل های تحلیلی پوششی داده ها توسط برنامه ریزی خطی حل می شود روش 

نابراین نهاده ها، ستاده ها می توانند از واحد های اندازه گیری مختلفی استفاده برنامه ریزی خطی به واحد اندازه گیری حساس نیست و ب

 کنند.

 مراحل تحقیق به صورت زیر می باشد:

 بررسی اسناد و مدارك باال دستی و آمارهای رسمی -7

 تعیین شاخص ها با توجه به اهداف تحقیق و نظر خبرگان -2

 و انتخاب رویکرد مدلجمع آوری داده ها و ورود آن ها در مدل  -8

 تحلیل نتایج و مقایسه ی استان ها بر اساس خروجی کلی و حساسیت های استخراج شده -4

ایران از طریق  از آنجا که در این تحقیق قصد بر آنست تا مسیر بهینه را برای حمل ونقل محموله ها، به عنوان نمونه بین مرکز استان های

 7832سال  از یکدیگر است که آمارتا آن هاد ه ها که مورد به ماتریسی مشتمل بر فواصل دو به دوی الگوریتم ژنتیک بیابیم، مجموعه دا

سازمان راهداری کشور تهیه شده است. شایان ذکر است که در تعیین فاصله بین دو مرکز استان در این ماتریس توسط این سازمان، 

جه به نوع راه جاده ای بین شهرها کوتاه ترین مسیر به لحاظ صرف کمترین با تو آن های زمانی درطی مسیر فیمابین آن هامحاسبه کم

درنظر گرفته، بنابراین نگرانی پژوهشگران در استفاده از فواصل دودویی  MATLABبعد زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار 

وجود  آن هااسبه فاصله بین دو شهر که مسیر مستقیم بین شهرهابه عنوان پایگاه داده های برنامه طراحی شده، از جهت چگونگی مح

ندارد مرتفع شده است. دستیابی به بهترین مسیر بین انبار)شهرها( توزیع و نقاط تقاضا در شبکه مشابه یافتن کوتاه ترین مسیر بین دو 

ظر گرفته می شود. الزم به ذکر است که ترکیب معیارهای ریسک و هزینه به عنوان طول هر کمان در ن نقطه از شبکه است به طوری که

 یعنی در ابزار اندازه گیری یکسان، اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.  است از نظر استفاده از ابزارها پایایی داشته پژوهش حاضر
 

 محدودیت های تحقیق
در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند.  حتی آن هاهمواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از 

از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطالعات است. در این زمینه مشکالتی وجود دارد که موجب شده خدمات 

این مشکل ناشی از  تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب، مجالت، آمار، بانک های اطالعاتی و ... درکشور به راحتی ممکن نباشد. بخشی از

فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه 

افراد و موسسات به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند. از سوی دیگر متغییرهای ناخواسته که ممکن است 

طرح ها و روش های ویژه ای باشندکه درتحقیق بکارگرفته می شوند، غالبا به گونه های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را  حاصل

به مخاطره می اندازند. باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است. اما به هر حال 

بکار  آن هاآن است که این عوامل را حد االمکان پیش بینی، شناسایی و تمام احتیاط های الزم را به منظور کاهش سعی پژوهشگران بر

 برند. 

 

 تعریف مرزهای محدوده مطالعه
روشن است که پیش از پیش بینی سفر در یک ناحیه شهری، برنامه ریز باید بدقت ناحیه مورد بررسی را تعیین کند. معموال منطقه مطالعه 

سال آینده آن را در بر می گیرد.  81تا  21شامل کل زمین توسعه یافته به اضافۀ زمین توسعه نیافته ای است که منطقه شهری در 

ه با استفاده از خط کمربندی عالمتگذاری می شود. عالوه بر در نظر گرفتن رشد آینده، ترسیم خط کمربندی باید محدودۀ ناحیه مطالع

مواردی مانند بخش های سیاسی، مرزهای مناطق آماری و محدوده های طبیعی را در نظر بگیرد. خط کمربندی باید تعداد محدودی از 

جویی در تعداد مصاحبه های اطالعاتی موردنیاز در مراحل بعدی می شود. تقسیم ناحیه  جاده ها را قطع کند که این کار، موجب صرفه

برای پیش بینی محدوده مطالعه باید به واحدهای کوچک تری تقسیم شود تا برنامه ریز بتواند اطالعات مربوط به فعالیت ها، سفر و حمل 
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. واحدهای تجزیه و تحلیل حمل و نقل به عنوان مناطق شناخته می و نقل را به محل های واقعی در محدوده تحت مطالعه پیوند دهد

(، ممکن CBDشوند. مناطق از نظر اندازه، بسته به تراکم یا ماهیت گسترش شهری با یکدیگر تفاوت دارند. در منطقه تجاری مرکزی )

مربع یا بیشتر باشند. ناحیه ای با جمعیت مایل  71است مناطق به کوچکی یک ساختمان و در ناحیۀ توسعه نیافته ممکن است به بزرگی 

منطقه داشته باشد و سعی می شود مناطق تا حد امکان فعالیت های مشابه شهری داشته  311تا  611یک میلیون نفر ممکن است 

های  باشند: برای مثال ممکن است منطقه ای بکلی مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره باشد هم چنین در تعیین مناطق باید محدوده

با شبکۀ حمل و نقل مورد استفاده است. به عنوان قانونی  آن هاطبیعی و آماری را در نظر گرفت. عاملی مهم در تعیین مناطق، هماهنگی 

کلی، شبکه باید کلیۀ محدوده های مناطق را پوشش دهد. معموال مناطق به واحدهای بزرگتری گروه بندی می شوند که به عنوان ناحیه 

ناحیه داشته باشد.  711منطقه بوده و شهری یک میلیون نفری ممکن است  71تا  5ی شوند. ناحیه ها ممکن است شامل ها شناخته م

ی سفر، بخش های سیاسی و محدوده های طبیعی مانند رودخانه ها شکل می گیرند. محدوده مرکزی ن هاناحیه ها اغلب در امتداد داآل

رفته می شود. گروهی از نواحی که به طور شعاعی از منطقه مرکزی شهر به طرف مرز محدوده شهر معموال به عنوان یک ناحیه در نظر گ

تشکیل می شوندبخش شناخته می شود. ناحیه ها در گروه های دایره ای شکل به عنوان حلقه شناخته می شوند. تقسیم کردن محدوده 

نامه ریز حمل ونقل، در جهت سازماندهی اطالعات و تفسیر کردن مطالعه به مناطق، ناحیه ها، بخشها و حلقه ها، کمک بزرگی برای بر

 .(.bozorgmehrnia.blogfa.com/post- aspxنتایج است )
 

 جامعه ی آماری تحقیق
قلمرو این تحقیق تمامی استان های کشور است. همانند سایر تحقیقات علمی،تعیین جامعه آماری ضروری است. پژوهشگر باید مشخص 

ی تحقیق را به چه دوره و مقطعی می خواهد تعمیم دهد. در این مورد، تفاوت مهمی در تحلیل محتوا و سایر روش های هاکند که داده

تحقیقی وجود دارد. از آنجا که در تحلیل محتوا، امکان دسترسی به تمام جامعه )جمعیت( آماری مقدور است، پژو هشگر نیازی به نمونه 

تواند از نمونه گیری احتمالی ساده یا نمو ن، به جای نمونه گیری اتفاقی، سهمی و نظایر آن پژو هشگر میگیری غیر احتمالی ندارد. بنابرای

 نه گیری منطبق و نظایر آن استفاده نماید. 

 

 روش نمونه گیری
 گیری تصادفی سیستماتیک است. گیری در این تحقیق روش نمونهروش نمونه

 

 ابزار جمع آوری اطالعات 
ابزار جمع آوری اطالعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانه ای و اینترنتی بوده و از اسناد و مدارك برای 

 آن هاجمع آوری داده ها جهت اندازه گیری استفاده شده است. این اسناد و مدارك مربوط به مراجع و منابع رسمی کشور و در رأس 

، مرکز آمار ایران )سالنامه استان ها(، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای )سالنامه ISIران، سایت مقاالت معتبر انجمن لجستیک ای

 آماری حمل و نقل جاده ای( که برای جمع آوری داده های مربوط به شاخصهای ورودی و خروجی مدل مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 یافته ها

 MATLABپیاده سازی مسیریابی بهینه شهرها در نرم افزار 
گره و یال تشکیل شده است که همه مسیرها بین نقاط به  71در این پژوهش شبیه سازی یک شبکه فرضی تشکیل شده است که از 

دارای شماره منحصر به صورت خط مستقیم رسم گردیده اند و اطالعات مربوط به هر مسیر در پایگاه داده موجود می باشد. هر مسیر 

دارای مختصات خاصی می باشد وفاصله نقاط می تواند از  می باشد و نیز مربوط به نقاط مبدا و مقصد خاصی است و تمام شهرها فردی

صد قبل تعیین شده و وارد پایگاه داده شود و یا در صورت عدم وجود مقدار قبلی برای آن در پایگاه داده، با مختصات نقاط مبدا و مق

 موجود قابل محاسبه می باشد. 

 

 طرز کار و نتایج برنامه شبیه سازی
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 TSPتعریف می کنیم. این تابع با گرفتن تعدادی ورودی از کاربراقدام به حل مسأله  MainProgram_TSP_with_GAتابعی با نام 

 و موقعیت شهرها می باشد.  می کند. خروجی های تابع، مسیر بهینه، کمترین مسافت الزمه برای رفتن به تمام شهرها

 ابتدا تعداد شهرها را از کاربر می گیریم. 
Enter total number of cities (Default=50) 

 را از کاربر دریافت می کنیم.  GAسپس سایز جمعیت برای 
Enter total number of GA''s iteration (Default=3000) 

 سل( را می گیریم. حال تعداد تکرارهای الگوریتم ژنتیک)تعداد ن 
Enter number of GA population (Default=60) 

 را سوال می کنیم.  mutationحال نرخ 
Enter the mutation rate [0<mr<1] (Default=0. 2) 

را بزند عدد از پیش تعریف شده در آن متغیر قرار می گیرد. نتایج  Enterدر تمام موارد فوق هرگاه کاربر عددی وارد نکند و دکمه 

 خروجی بر حسب دسته های کاربر در جدول زیر مشخص می باشد. 

 

1جدول   
لتولید نس  یرمسافت بهترین مس احتمال جهش اندازه جمعیت   مسیر عبوری 

2. 1 7111 21 تکرار اول  56 .3355  2-71-3-4-7-6-1-8-3-5  

2. 1 7511 81 تکرار دوم  61 .3127  4-3-6-3-8-2-5-7-1-71  

2. 1 2511 41 تکرار سوم  66 .6364  4-71-6-3-5-7-3-1-2-8  

2. 1 8111 51 تکرار چهارم  61 .4323  1-7-3-6-3-8-71-4-2-5  

 

 را اعالم می نماید: 71تا 7فرض کنیم کاربر اسامی شهر های زیر با شماره کدهای 

برای نمونه مثال با میزان ورودی های مختلف شامل تعداد تولید نسل، انداره جمعیت، احتمال جهش توسط  نتایج برنامه باال بیانگر جدول

بهترین مسیر  و الگوریتم اول به عنوان ثبت شده است و همچنین تعداد نسل ها جواب افزایش جمعیت کاربر است. مشاهده می شود که با

 قرار داده شد.  لجستیکی در اختیار کاربر

 مشخص می باشد. 7در نمودار  Matlabی موقیت مسیر بهینه از نرم افزار خروج

 
 1نمودار 

 

 را نشان می دهد. Matlabخروجی موقعیت مسیر بهینه از نرم افزار  2نمودار 
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 2نمودار 

 

 را نشان می دهد. Matlabخروجی موقعیت مسیر بهینه از نرم افزار  8نمودار 

 
 3نمودار 

 

 را نشان می دهد. Matlabخروجی موقعیت مسیر بهینه از نرم افزار  4نمودار 

 
 4نمودار 

 

 شهر( را برای نمونه نیز مشاهده می کنید. 51متغیرها ) defaultنتیجه برنامه برای مقادیر  5در نمودار 
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 5نمودار 
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 ( و مسافت بهینه را نشان می دهد: 51و زاهدان عدد  7عدد  شهربه طور مثال آذریایجانموقعیت شهرها )هر عدد نشانگر یک  2جدول 

 

 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x y شماره شهر

1 7.05911584423992 10.7859196723695 

2 11.5167992097009 15.5438242081852 

3 4.93078559960952 17.7608721417034 

4 13.9509647295178 6.26914061480392 

5 10.6084188882611 14.7855838696725 

6 10.4906935801683 17.4068582131958 

7 15.7161796693136 18.4773766891811 

8 8.12818956169055 5.41774746861838 

9 19.4919405021478 10.7151204906500 

10 19.2747584802958 3.14234923463922 

11 12.7102845686241 15.3981068234412 

12 3.42916918398982 9.46194731943892 

13 19.8066604275978 0.870753786077185 

14 15.2733187915083 6.35171525310871 

15 4.63232267060601 12.0374008763539 

16 5.45214147128233 18.0744011921395 

17 1.12865537982089 8.04104333688047 

18 10.8638090564435 2.85635369676390 

19 12.5396374149517 17.0799719194798 

20 7.71705453847389 8.05625903021984 

21 14.4906882654316 13.5254860687662 

22 6.57493513794887 3.82522366985186 

23 7.21633303110480 13.8247823652288 

24 12.4047995210942 8.61301882436850 

25 16.0943085950456 17.5035186881890 

26 18.4103339197646 15.7305519938090 

27 4.66220956089600 12.7480132615580 

28 7.33709039627587 18.0496399152617 

29 7.10814612396466 14.3057031685592 

30 6.87228916871827 6.64317626578827 

31 2.21414131258650 9.25885632243817 

32 17.2865694150576 1.68444032629529 

33 10.7529872195199 14.1360040094275 

34 16.3782950778979 5.81921724934822 

35 16.3529111481230 18.8069203464461 

36 15.9620083144939 14.0332375790439 

37 5.30229485773157 15.6797280672555 

38 0.0458884413286409 8.29361227457199 

39 4.34779217819194 2.34365217852909 

40 6.61723691927029 5.83773657498320 

41 5.98809386467584 14.2252047230608 

42 7.31803023434010 12.3992288641424 

43 6.67708523181541 15.8220357092180 

44 6.27036454234583 10.3956000143977 

45 11.1323145257038 1.85363520133879 

46 7.44832543033897 5.39394789713601 

47 18.7355129656647 2.20800065746574 

48 16.4720820464530 0.818015781602928 

49 6.46001256169969 4.59950263148131 

50 17.6519166934621 16.3660822993274 
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 شهر ایران به صورت زیر است )ترتیب شماره شهرها(: 51طراحی مسافت بهینه بین 

2-77-86-27-24-21-81-41-43-83-22-46-3-73-45-43-82-78-41-71-84-74-4-3-26-51-25-85-1-73-6-23-

76-8-81-48-47-21-75-87-83-71-72-44-7-42-28-23-88-5 

دف ه در این پژوهش، پس از مرور ویژگی های مساله برنامه ریزی حمل و نقل، چارچوبی برای دسته بندی این دسته از مسایل ارایه شد

ارایه الگوریتمی برای حل مسایل واقعی با محدودیت ها و پیچیدگی های موجود در عمل بود. این الگوریتم می تواند با  ،اصلی این پژوهش

باعث صر فه جویی هزینه و کاهش زمان رسیدن  تغییرات بسیار ناچیزی برای صنایع مختلف پیاده سازی شده و با توجه به اهداف تحقیق

 و الگوریتم ژنتیک بدست آمده که نشانگر این MATLABنرم افزار  تحقیق در قالب های ازمان شود. در این پژوهش یافتهبه مقصد در س

شهر با مبدا و مقصد  71و  51از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا با توجه به مسیر بهینه ای که بین است که طراحی مدل مسیریابی

که انتخاب بهترین مسیر نه تنها در هزینه های مختلف )اصطحالك، سوخت و ...( صرفه جویی  تاین اس مشخصآمده نتایج نشان دهنده

 کرده بلکه موجب مدیریت در زمان برای انجام دادن دیگر امور شده است. 
 

  TSP(Traveling Salesman Problem) مقایسه روش های مختلف الگوریتم ژنتیک برای
یا فروشنده ی دوره گرد یکی از مهمترین مسائل در بهینه سازی ترکیباتی است که در بسیاری از علوم مهندسی مورد  TSPمسأله ی 

استفاده قرار می گیرد و توجه بسیاری از دانشمندان و محققین را به خود جلب کرده است. این مسأله در بسیاری از مسائل کاربردی 

 & Saleh(، زمان بندی خدمه های هواپیما )Park, 2001ود به زمان بندی وسایل نقلیه )استفاده می شود که به طور مثال می ش

Chelouah, 2004( مسأله ی پستچی چینی ترکیبی ،)Chan & Mercier, 1989( ترتیب دهی کارگاه ،)Lawler et al, 1985 ،)

 ( اشاره کرد. Zhang, 1993کامپیوترها ) ( و اتصافBrummit & Stentz, 1996طراحی مأموریت برای ربات های متحرك مستقل )

به روش الگوریتم  TSPرا در حل مسأله  crossoverو  mutationعملگرهای  encodingتا به حال فرم های مختلفی از رمزگذاری ها 

به روش الگوریتم ژنتیک  TSPژنتیک دیدیم. این حالت ها می توانند با هم ترکیب شوند و منجر به رسیدن به راه حل های مختلفی برای 

خیلی  های خاصی عمل می کنند در نتیجه الگوریتم های ژنتیک encodingروی  crossoverشوند. ولی از آنجایی که متدهای 

می پردازیم.  Heuristic Informationمتفاوتی برای جستجو نداریم. حال به بررسی الگوریتم های ژنتیک محض یعنی بدون استفاده از 

شهر به  88اتخاذ نکرده ایم. با این شرایط در  mutationهیچ عملگری را برای  را انتخاب کرده ایم و PMX crossoverکه  فرض کنید

درصد می رسد. اگر یک مسأله  271شهر این میزان به  711درصد از جواب بهینه بیشتر است. و برای  71جوابی می رسیم که طول آن 

استفاده کنیم این میزان به  Order Crossover و اگر از 433استفاده کنیم بهترین طول  PMX شهر تشکیل شده است اگر 81که از 

 81می دهد. از آنجایی که می دانیم در این مسأله خاص ) 571نتیجه ای برابر  Cycle Crossoverکاهش می یابد. در حالی که  425

جوابی بهتر از بقیه بر می گرداند. حال به بررسی  Order Crossoverدارد به نظر می رسد که  421شهر( بهترین جواب طولی برابر 

Matrix Crossover می پردازیم. اگر از یکcrossover  و  711، 15%81،51دو نقطه ای استفاده کنیم مشاهده می کنیم که برای

درصد بیشتر از جواب بهینه  2تر از را ارائه می کند. که همه این جواب ها کم 42754و  623، 585، 426، 421با دورهایی با طول  873

مایش هستند. پس احتماالً استفاده از یال ها بسیار امیدوار کننده تر از استفاده از راس ها به عنوان متغیر است. توجه کنید که به هر حال ن

د و در ضمن محاسبات ساده می خواه crossoverماتریس فضای بیشتری را برای ذخیره کردن نسبت به نمایش به صورت عدد صحیح و 

crossover  وmutation ( 2در ماتریس پیچیده تر و زمانبرتر است. هم چنین روش دیگری که تست شده اینست که ما از-opt برای )

mutation  استفاده کنیم و ازcrossover  استفاده نکنیم. این روش نیز جواب خوبی ارائه می دهد ولی جواب قبلی بهتر از اینرا زیاد

نیز به جواب  Heuristic Algorithmروش است. در ضمن برای وقتی که روش جوابی مناسب ارائه نمی دهد.  nمی کنیم این  فرض

 خوبی می رسد. 

Heuristic Algorithm وقتی که با (2-opt)mutation  ترکیب می شود بهترین جواب را در مقایسه با متدهایی که تا به حال گفتیم

برمی گرداند. به طوری که این جواب بسیار نزدیک به مقدار بهترین جواب است. البته این روش فضای زیادی را اشغال می کند ونیز وزن 

 Matrixو از  encodingوقتی که از نمایش ماتریس و برای هر یال باید در جایی ذخیره شود. در نتیجه می بینیم که الگوریتم ژنتیک 

Crossover  یاHeuristic Crossover  استفاده می کند بهترین جواب را برمی گرداند و بهتر از دیگر روش ها کار می کند. در هر دو

 کیفیت الگوریتم را افزایش می دهد. mutation( opt-2باال استفاده از ) crossoverروش 
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 نتیجه گیری
پیدا می کند. در حالی که کارایی الگوریتم به میزان زیادی به  TSPالگوریتم های ژنتیک به نظر می رسد که یک جواب خوب برای 

encode  کردن و نیزmutation  وcrossover  بستگی دارد. به نظر می رسد که استفاده از نمایشMatrix Heuristic 

Information ها کار می کند و جواب قابل قبولی را برمی گرداند که به جواب واقعی بسیار نزدیک است. احتماال  بهتر از بقیه روش

است ولی هنوز جواب بهتری نسبت به دیگر روش های موجود پیدا نکرده  TSPالگوریتم ژنتیک روش بهتری نسبت به دیگر روش ها برای 

در حالت های خاصی از الگوریتم های ژنتیک  TSPی غیر ژنتیکی ارائه شده برای است. ولی این را نیز می دانیم که بهترین الگوریتم ها

و راه حل های مناسب  Crossoverو  Encoding Mutationارائه شده است. پس ما امیدواریم که با ارائه روتین های بهتری برای 

 (.www.prozhe.comارائه شود ) Traveling Salesman Problemتری برای 

 

 سؤاالت تحقیق  پاسخ به
است که یک روش فراابتکاری  MATLABنتایج به دست آمده استفاده از این تحقیق مبتنی بر استفاده از الگوریتم ژنتیک و نرم افزار 

مشهور در مسائل بهینه سازی است، در مقایسه با الگوریتم دیجکسترا که هم اکنون در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور برای 

فتن فواصل دودویی شهرها استفاده شده است هم از نظر یافتن پاسخ بهینه و هم قابلیت های باالتر در افزایش تعداد گره ها برتری دارد. یا

این تحقیق می تواند با تغییرات اندکی در الگوریتم طراحی شده به تعداد بیشتری از نقاط کشور و یا منطقه ای  شایان ذکر است که نتایج

میم پیدا کند . الگوریتم پیشنهادی ضمن بهره گیری از استراتژی های پیشرفته دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فرد خود از آن تع

 است. 

این ویژگی ها امکان دستیابی به جواب با کیفیت مناسب و سرعت زیاد را فراهم می سازد. مقایسه الگوریتم با بهترین الگوریتم های ارایه 

توانایی ارایه جواب های قابل مقایسه را دارد. قابل یادآوری است که این  ان دنیا نشان می دهد که این الگوریتمشده توسط پژوهشگر

الگوریتم با توجه به انعطاف پذیری پیش بینی شده در آن دارای قابلیت توسعه در جهت بکارگیری برای حل برخی دیگر از مسایل در این 

طراحی شده و قابلیت کاربرد  VRPبرای حل مسئله کالسیک  حوزه را دار است. بسیاری از الگوریتم های انتخاب شده برای مقایسه صرفاً 

 برای حل مسایل دیگر را ندارند. 

ولی با گسترش شبکه، جستجوی  روش های ریاضی و روش های جستجوی مستقیم در شبکه های کوچک جواب قطعی به همراه دارند

تم ژنتیک نیاز به افزایش تکرار کمتری نسبت به روش های مسیر با الگوریتم های موجود زمان بر می باشد و در چنین مواردی الگوری

 موجود و برای چنین شبکه هایی مناسب تر به نظر می رسد. 

عدم وجود دلیل و اثبات ریاضی برای قطعیت  البته شایان ذکر است که عدم قطعیت روش هایی که بر پایه هوش مصنوعی هستند و نیز 

ین نقطه ضعف این روش ها به حساب می آید که الگوریتم ژنتیک نیز به عنوان یک روش بر جواب حاصل از چنین روش هایی، عمده تر

مبنای هوش مصنوعی، از این قاعده مستثنا نیست ولی با وجود این که عدم قطعیت آن نسبی است و با انتخاب جمعیت و تعداد نسل 

 به هم حاصل می گردد.  ر نزدیکجواب های منطبق و یا بسیا،مناسب هنگام تکرار مساله با شرایط برابر

و  می توان گفت این روش می تواند به عنوان روش سریع به ویژه برای شبکه های گسترده در حالیکه قطعیت کامل جواب حاصل ضروری

 روش کارا محسوب می گردد.  حیاتی نمی باشد و زمان پارامترها مهمتری برای تصمیم گیری است

 

 پیشنهادات
عملی است می تواند یکی از موضو ع های  MPVRPمانند  ،شنهادی برای حل مسایل پیچیده تر که یکی از مسایلگسترش الگوریتم پی

الگوریتم پیشنهادی می تواند  پیاده سازی موازی تحقیق آتی باشد همچنین با توجه به اندازه بزرگ مسایل واقعی و لزوم حل سریع مسئله،

وریتم شده و امکان کاربرد آنرا برای محیط های پویا و به شدت متغیر فراهم آورداین موضوع سرعت در حل مسئله توسط الگ باعث افزایش

 به عنوان یکی از زمینه های تحقیق آتی پیشنهاد می شود.  و مد نظر قرار دادن محدودیت های جدول زیر نیز
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 3جدول 
 ویژگی اجزاء/پیوند ردیف

 مکان 7

 نوع

 تعداد

 فعالیتزمان شروع و خاتمه 

 امکانات بارگیری/تخلیه

 زمان انتظار متوسط

 زمان استراحت)تعطیلی بین کار(

 وابستگی به مکان دیگر

 محدوده جغرافیائی

 وسیله نقلیه 2

 ظرفیت حجمی/وزنی/تعدادی

 تعداد

 نوع مالکیت

 نوع وسیله)اجاره ای،ملکیت(

 تجهیزات

 وابستگی به وسیله نقلیه دیگر

 وابستگی به مکان

 انتقالهزینه 

 راننده

 محل شروع و خاتمه کار راننده

 ساعات کارکرد روزانه

 ساعات استراحت

 نحوه پرداخت

8 
 شبکه

 ارتباطی

 نوع راه ها

 مسیرهای یکطرفه

 گردش به چپ

 امکان عبور انواع وسایل نقلیه

 سرعت در هر راه

 هزینه استفاده از راه

 تغییر سرعت در طول زمان

 کاال 4

 نوع

 تنوع

 حجم/وزن/تعداد

 عدم همخوانی با کاالی دیگر

 نیاز به وسیله نقلیه خاص

 اولویت در ارسال

 سفر 5

 تعداد برای هر وسیله

 تعداد توقف

 محدوده جغرافیائی

 وابستگی به سفر دیگر

 زمان/مسافت نوع راه انتخاب شده مسیر 6

 تقاضا/عرضه 1

 نوع برداشت/تحویل

 مبدا

 مقصد

 مقدار

 قطعیت در حجم

 وابستگی به دیگر مشتریان

 زمان مورد نظر برای دریافت سفارش

 زمان اطالع از تقاضا

 محل تامین

 اولویتها برای مشتری

 نحوه ارسال تقاضا)یکباره/چندمرحله ای(

 

 ها موانع و محدودیت

مصرف انرژی در این حوزه حمل ونقل بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی هر کشوری را به خود اختصاص می دهد و بخش بزرگی از 

در سالهای اخیر توجه زیادی به کاهش مصرف سوخت در مسیریابی و مسایط نقلیه صورت گرفته است.  مصرف می گردد به همین دلیل

در حالیکه تقاضا برای حمل ونقل و خدمات لجستیک، که سرمایه گذاری اولیه و هزینه های بهره برداری و نگهداری سیستم حمل و نقل 

می سنگین و هم چنان در حال افزایش است لذا بهینه کردن این سیستم هم از نظر عملکردی و هم از نظر بازدهی اقتصادی حایز عمو

اهمیت است، این نظریه نیز تدریجا پذیرفته می شود که عملیات لجستیک ناچار خواهد بود که در این زمینه فشار های رو به رشدی انجام 

دودیت های محیط، وضع مقررات و باال رفتن سطح ترافیک جاده، ارایه دهندگان خدمات لجستیکی باید بسیار شود، به خصوص از نظر مح

مبتکر باشند تا بتوانند نیازهای مبرم مشتریان خود را به طور مستمر برآورند و خود نیز به شکوفایی برسند. از جمله محدودیت های 
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ام و پیشبرد کارکه هر کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی تحقیق میتوان به فقدان بودجه الزم برای انج

 تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص محقق ازاین موضوع مستثنی نیست اشاره کرد.  است که مسلماً
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