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 چکیده

مین أده برای یکپارچگی موثر و کارای تهای مورد استفاای از روشمین مجموعهأمدیریت زنجیره ت

های ه و نیازهای سیستم حداقل شدای که هزینهکنندگان، تولید کنندگان، انبارها  و فروشندگان به گونه

 مهم نقش که نجاییآ از. خدمات، کاالها به تعداد صحیح در مکان مناسب و در زمان مناسب تحقق یابد

 یکپارچگی لذا نیست پوشیده مینأت زنجیره یک حیات درادامه و تخصیص مسیریابی یابی عامل مکان سه

 زنجیره شبکه طراحی هئلمس حقیقاین ت .داد خواهد نتیجه را وموثر کارا مینأت زنجیره یک عنصر سه این

 و تسهیالت بین جریان تسهیالت، تخصیص یابیمکان شامل که دهدقرار می مطالعه مورد را مینیأت

 کننده، توزیع مراکز ظرفیت سطوح و مکان تعداد، مسئله تعیین این هدف. باشدمی مسیریابی تصمیمات

تعیین  قبیل از مسیریابی تصمیمات و  کنندگاننتأمی به توزیع مراکز و توزیع مراکز به تخصیص مشتریان

 که کنندگان به مشتریان و نوع وسایل حمل کننده است، به نحویمسیر انتقال محصوالت از توزیع

و  هزینه کاهش عالوه بر .گردد کمینه و میزان پوشش مشتریان بیشینه سیستم هایهزینه مجموع

نیز  زیست محیط تخریب هایهزینه و کاش تأمین یرهزنج محیطی زیست عملکرد بهبود کیفیت،  افزایش

مین سبز شناخته شده است، از أاین ضرورت، که به عنوان زنجیره ت. شوددر مسئله پیشنهادی لحاظ می

از . ودشطریق انتخاب وسایل حمل کننده با آلودگی کمتر و کاهش فواصل حمل و نقل در رعایت می

تراک گذاری اطالعات را نیز از طریق از طریق افزایش و کاهش ثیر به اشأطرف دیگر نقش این تحقیق ت

تمامی موارد باال از طریق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد . کندزمان انتظار حمل کننده ها لحاظ می

گیرد، با توجه به اینکه مسئله فوق در دسته مسائل با پیچیدگی سخت قرار می. صحیح فرموله خواهد شد

دهد و ابتکاری چندهدفه را برای بهینه سازی مسئله پیشنهاد می های فرااز الگوریتماین تحقیق استفاده 

 . شودمتعددی با یکدیگر مقایسه می تصادفیهای پیشنهادی با استفاده از مسایل نمونه کارایی الگوریتم

 اشتراک گذاری اطالعاتبه مین سبز، أمسیریابی، تخصیص، زنجیره ت یابی،مکان: واژگان کلیدی
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. دهدمین کننده تا مصرف کنندگان  را به یکدیگر پیوند میأهای تمین دربرگیرنده تمامی فرآیندهایی است که بنگاهأزنجیره ت

رسد، ختم می این فرآیندها از مواد خام اولیه آغاز گردیده به و مصرف کننده نهایی که محصول تکمیل به شده دستش می

های داخلی، برنامه ریزی مواد برای تولید،کنترل مواد از خرید، کنترل فرایندهایکل  زنجیرهقیقتر، مدیریت به طور د. گردد

از سوی دیگر توزیع فیزیکی و پشتیبانی . گیردموجودی در گردش و انبارها، حمل و نقل و توزیع محصول نهایی را در بر می

ها شامل گرفتن سفارش، این فعالیت. گیردبه مشتری را دربر میهای لجستیکی خارجی در جهت سرویس دهی تمام فعالیت

استقرار موجودی، انبارداری، جایابی، حمل و نقل بیرونی، قیمت گذاری، تبلیغات و جایابی محصوالت و پشتیبانی چرخه زندگی 

های هتواند تنها زنجیرمین نمیأفیزیکی و پشتیبانی، یک زنجیره ت های مدیریت مواد و توزیعبا توجه به ترکیب فعالیت. می شود

 .های چندگانه استخطی از ارتباطات یک به یک تجاری باشد بلکه بافتی از ارتباطات و شبکه

ها بنا مین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهأن بر اساس یکپارچه سازی کارآمد تمیأا توجه به اینکه مدیریت زنجیره تب

طراحی . عملیاتی می گرددمین شامل تمام فعالیت های بنگاه از سطوح استراتژیک تا تاکتیکی و أتشده است، مدیریت زنجیره 

مین أبه  منظور طراحی یک زنجیره ت. هدها را پوشش دمین باید به صورتی انجام گیرد که بتواند تمام این فعالیتأزنجیره ت

 Chopra et) ، جایابی تسهیالت، حمل و نقل و اطالعاتتولید، موجودی: گیری صورت گیردضروری است در پنج حوزه تصمیم

al, 1998) .های توان قابلیتها میبا مدیریت این اهرم. شوددر نظر گرفته میهای عملکردی اشاره این پنج حوزه با عنوان اهرم

چگونگی کارکرد آن  و هااهرممین، نیازمند فهم هر از یک أمدیریت کارای زنجیره ت. جاد نمودمین را ایأمورد نیاز یک زنجیره ت

ترکیب . سازندزنجیره فعال می را درهای مشخصی مین دارند و قابلیتأها تاثیر مستقیمی بر زنجیره تاین اهرماز یک رهاست 

های موجودی صورت همزمان، افزایش بازدهی همراه با کاهش هزینهبه ها درستی از پاسخگویی و کارایی هر در یک از این اهرم

 .آوردمین را فراهم میأه تلیاتی در زنجیرو عم

های تجاری تبدیل شده  برانگیز برای سازمان ه چالشئلزیستی به یک مس محیط های  های اخیر، آلودگی در سالاز طرف دیگر 

بب شوند، این عملیات س یابی و تولید به عنوان عوامل اصلی در این زمینه شناخته می عملیات کسب و کار مانند منبع. است

یابی سازمان  سبب دست مین سبزأی ت مدیریت زنجیره .های زیست محیطی شده استدر جهت کاهش آلودگیافزایش فشارها 

به . کند ها افزایش پیدا می شود، در حالی که کارایی اکولوژی آن به سود و سهم بازار از طریق کاهش خطرها و آثار محیطی می

شود و  ها و بهبود عملکرد محیطی می زیستی سبب کاهش هزینه وجه به مسایل محیطمین سبز و تأی ت طورکلی، ایجاد زنجیره

 .دهد اعتبار و شهرت شرکت را افزایش می

در این نوشتار با در نظر گرفتن بیشتر موارد موثر بر زنجیره، سعی خواهد شد تا یک مدل ریاضی جامع و یکپارچه توسعه داده 

. جود اهداف متناقض بین اعضا اشاره کردتوان به وسازی اعضای مختلف زنجیره می از جمله علل دشواری در یکپارچه. شود

یابی و  مکان هئلاین مدل قابلیت بهینه سازی مس. گیردل چند هدفه قرار مییبنابراین مدل توسعه داده شده در گروه مسا

زی انبارهای متقاطع، سطوح گوناگون به انداهای احداث و راهمسیریابی با رویکرد ایجاد یک زنجیره سبز که شامل هزینه

ادامه این نوشتار به . باشدمیهای حمل و نقل اشتراک گذاری اطالعات، حداکثر پوشش جمعیتی در خدمات، کاهش هزینه

 :شکل زیر سازماندهی شده است

ه و پیشینه مسئله یابی کالسیک، مسیریابی وسایل نقلی مین، مسایل مکانأوم ادبیات موضوع مدیریت زنجیره تدر بخش د

ریزی ریاضی پیشنهادی مسئله با در نظر گرفتن سطوح به اشتراک در بخش سوم، مدل برنامه. پردازیممسیریابی می-یابی مکان

روش حل پیشنهادی برای حل مدل ارائه  بخش چهارمگذاری اطالعات و میزان آلودگی های زیست محیطی ارائه شده است و 

های حل ارائه شده است و در نهایت در این تحقیق تجزیه تحلیل نتایج مربوط به روش پنجمش در بخ. گرددتشریح میشده 

 .شودبرای تحقیقات آتی در زمینه تحقیق ارائه می گیری و همچنین پیشنهاداتنتیجه ششمبخش 
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 مرور ادبیات. 2

-های انبار و هزینهکه این خود شامل هزینه باشدکل می سازی هزینهمسیریابی کمینه -یابی ترین هدف در مسایل مکانمتداول

صورت یا توابعی را به اند وکرده در این زمینه تعداد محدودی از تحقیقات تابع هدف دیگری انتخاب. گرددهای حمل و نقل می

 Averbakh and)، (Averbakh and Berman,1995)توان به از تحقیقات در این زمینه می. اندچند هدفه ارائه نموده

Berman,2002) ،(Jamil and Batta, 1994) ،(Averbakh et al,1994 ) و(Aksen and Altinkerner, 2008 )

گان اولین بار در سال ددهنهای احداث مراکز خدمتیابی حداکثر پوشش با هدف حداقل نمودن هزینه مسئله مکان .اشاره نمود

ر این زمینه ارائه گردید بهبودهای قابل توجهی در این موضوع ایجاد پس از آن با تحقیقات گوناگونی که د. مطرح گردید 1791

خود توابع هدف را کمینه کردن هزینه انتقال مواد مضر، هزینه ثابت  در تحقیق  Alumur, 2007)  and (Kara.شده است

ری را بررسی ساختا  (Ghiani, 1999)  and Laporte.تسهیالت و ریسک مواجه با کشف مواد مضر در نظر گرفته است

مختلف حرکت کرده، محصوالت را به ( مشتریان)کردند که در آن وسایل حمل مسیر را از انبار شروع کرده و در بین رئوس 

های وسایل حمل ممکن است بجای رئوس، یال. گردددهد و پس از اتمام موجودی به همان انبار باز میمشتریان تحویل می

 .باشندمعروف می 1ن حالت به مسیریابی مسیربین رئوس را طی نمایند که در ای

 Ahn, 2002) and Ramakrishna) کردند پیشنهاد مسیر ترین کوتاه حل مسئله برای را ژنتیکی هایالگوریتم کاربرد. 

 وممرس هایالگوریتم دیگر بهتر از همگرایی نظر نقطه از پیشنهادی هایالگوریتم داد نشان هاتوسط آن ایرایانه شبیه سازی

 نظر در محدودیت بدون را اختیار در هایتعداد کامیون و پرداخته انبارها یابی مکان به( (Wu et al, 2002 ..کند می عمل

 است شده دیده درمدل نقل و حمل عمومی مسئله های هزینه فقط و داده ارائه ابتکاری مدلی منظور بدین. اندگرفته

Barahona, 1998)   Jensen and) بر عالوه آن در که نمودند ارائه مشتریان تخصیص و انبارها مکان تعیین برای مدلی 

 .بود گرفته شده نظر در نیز دهی سرویس سطح به مربوط محدودیت انبارها، در موجودی نگهداری هایهزینه گرفتن در نظر

 ساعت دو از در کمتر تقاضا از % 95 حداقل باید بود، کامپیوتر یدکی قطعات توزیع شبکه طراحی به مربوط که هئلمس این در

 از همزمان طور به که نقلیه وسیله جابجایی چندین هزینه کمینه یینعت منظور به ((Chen et al, 2007 .شدمی داده پاسخ

 وسایل این از یکی توسط فقط گره هر آنکه اوالً بر مشروط ها،مشتری کردن مالقات از بعد و کنندمی به حرکت شروع کاال انبار

 را گردند، باز انبار به سپس و بارگذاری نکند مسیر طول در خود ظرفیت از بیشتر نقلیه وسیله هراً نیو ثا شود مالقات لیهنق

 .اندداده انجام را نقلیه وسیله مسیریابی هئلمس حل برای ژنتیک ترکیبی مؤثر الگوریتم ، عنوان تحت

Alumur, 2007) and Kara)  کمینه کردن هزینه انتقال مواد مضر، هزینه ثابت تسهیالت و در تحقیق خود توابع هدف را

 مشتری بندی بر دسته مبتنی ابتکاری روش یک از ((Barreto et al, 2007 .ندبا کشف مواد مضر در نظر گرفتریسک مواجه 

دسته   برای مراتبی سلسله غیر و مراتبی سلسله روش چند از هاآن. کردند مسیر یابی استفاده-حل مسئله مکان یابی برای ها

ها متوجه آن. بر اشتراک اطالعات در یک زنجیره تأمین پویا متمرکز شدند ((Emerson et al, 2009 .کردند استفاده بندی

توانند دانش مربوطه را به طور مستقل در زمان نیاز به اطالع دادن به شرکا به روز شدند که بازیگران یک زنجیره تأمین می

های های عملکرد زنجیرههای موجودی بر پویاییها از یک چارچوب پایه دانش به منظور تحلیل آثار محدودیتنآ. رسانی کنند

ها همچنین آن. های پویا و ایستا به طور سازگار غالب نیستندها نشان دادند که هیچ یک از پیکربندیآن. تأمین استفاده کردند

کند بلکه با انتخاب یا مونتاژ کننده همواره منافع و سودها  را بهینه سازی نمینشان دادند که انتخاب پویای یک تأمین کننده 

 .تأمین کننده مناسب می تواند سودمندتر باشد

                                                           
  Routing 
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et al, 2010) (Yu برای هاآن .ندکرد مسیر یابی استفاده-حل مسئله مکان یابی برای ابتکاری تبرید سازی شبیه الگوریتم از 

ساختار  این از استفاده که کردند ادعا هاآن .کردند همسایگی استفاده ساختار سه از تبرید سازیشبیه عملکرد الگوریتم بهبود

 الگوریتم عملکرد بهبود برای هاآن .شود مسیر یابی می-حل مسئله مکان یابی برای تبرید سازی شبیه الگوریتم در بهبود سبب

 ترکیبی مدل یک ارائه با  et al, 2010) (Yu .کردند ی استفادهاحتمال انتخاب با همسایگی ساختار سه از تبرید شبیه سازی

 طراحی برای یکپارچه مدل یک( 2212)آزاد  و احمدی .کردند ترکیب را موجودی و تخصیص یابی، مکان مسائل غیرخطی،

 می نظر در همزمان طور به را مسیریابی و موجودی یابی،مکان هایکه تصمیم ند،دکر ارائه احتمالی حالت در توزیع های شبکه

 . گرفت

et al, 2011) (Shin  کار کردند که در آن ساخت یک چهارچوب که بتواند جمع آوری و به اشتراک  ویل به موقعحتبر روی

بنابراین هدف از این تحقیق . گذاشت اطالعات در اجزای ساخت و ساز و جریان مواد در طول کل پروسه زنجیره را تسهیل کند

برای دست اندر کاران پروژه و ( آمادی)مدیریت اطالعات یکپارچه است که بتواند اطالعات لجیستیکی توسعه یک چارچوب 

تست آزمایشی چارچوب توسعه یافته در این پژوهش نشان داد که این چارچوب می تواند . ها فراهم نمایدتصمیم گیری آن

به  Duroc, 2012) and (Kaddour. بهبود بخشددر مقایسه با مدیریت زنجیره تأمین سنتی % 22کارایی را تا حدود 

های سبز پرداختند که منجر به رسیدن زنجیره تولید انرژی برروی پروژه به اشتراک گذاری اطالعاتثیر فناوری أبررسی ت

 -یابی مساله مکان نیز 2212 سالدر . شدندهای محیط زیستی میکارآمد، کنترل بهتر ضایعات، بازیافت و دیگر چالش

. گرفت قرار بررسی مورداً صدیقی مجدد و توسط احمدی جاوید هئلمس فرضیات در تغییراتی اعمال با مسیریابی -ودیموج

Chenet al, 2013)) ردیف سه و پرداختند تأمین زنجیره مدیریت در گذاری اطالعات کاشترا به و سازی ناب از استفاده به 

 داد نشان هاآن مقدماتی هایآزمایش. دادند قرار بررسی مورد را عملیات ابیبازی و سازی ذخیره ناکارآمد، نقل و حمل جداگانه

 گذاری اطالعات کاشترا به ادغام با و کرد ذخیره بعدی ی مرحله تا فعلی ی مرحله از% 11 تا توانمی را عملیات کل زمان که

یره تأمین حلقه بسته برای انتقال زنج Kim, 2014) and (Glock .کرد پیدا دست نیز% 17 حد تا توان می سازی ناب و

کننده به بررسی موردی که بخشی از محصوالت به تأمینو  فروش را مورد بررسی قرار دادند کننده به خردهمحصوالت از تأمین

موقعیت محصول در  به اشتراک گذاری اطالعاتتوان با استفاده از در آن می شوند تصادفی است پرداختند کهبازگشت داده می

های های بادی و مسیریابی ماشینیابی توربینه مکانئلمس (Santoso et al, 2015). نجیره را ردیابی و حمایت کردز

های تعمیرکننده را نیز مورد تحلیل قرار ها همچنین تاثیر مکان اولیه ماشینآن. ها را مورد بررسی قرار دادتعمیرکننده توربین

ثیر زیادی بر تواند تأها میان اولیه آنها و مکمیر کنندهعه انتخاب صحیح مسیر حرکت تنتایج این بررسی نشان داد ک. دادند

 .ها داشته باشدنگهداری و تعمیر به موقع توربین

et al, 2016) (Tofighi ها برای حل مدل خود از یک آن. مین دوسطحی ارائه دادندیک مدل احتمالی برای زنجیره تأ

ها تعیین و در در این رویکرد، در مرحله اول موقعیت انبارها و سطوح ظرفیتی آن. ی استفاده کردندارویکرد ابتکاری دو مرحله

سازی نهنتایج محاسباتی کارایی این رویکرد را در بهی. شودمرحله دوم چگونگی حمل محصوالت بین انبار و مشتری تعیین می

 .مدل پیشنهادی اثبات کرد

مین سبز یابی در یک زنجیره تأیابی، تخصیص و مسیرتحقیقات به بررسی همزمان مکانهمان طور که بیان شد هیچ یک از 

شود که قادر به اتخاد تصمیمات بهینه، با در نظر گرفتن بسیاری بنابراین در این تحقیق یک مدل جامع ارائه می. نپرداخته است

گذاری اطالعات را نیز از طریق کاهش  کتاثیر به اشترااز طرف دیگر، مدل پیشنهادی . از پارامترهای موثر بر زنجیره، می باشد

 . گیردزمان انتظار در نظر می
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 ه و مدل سازیئلتشریح مس. 2

این زنجیره از . گیردمین دو سطحی مورد بررسی قرار میأمسیریابی در سطح یک زنجیره ت -بییا ه مکانئلدر این پژوهش مس

و مشتریان زنجیره تشکیل شده ( انبار موقت)نمایند، چندین مرکز توزیع چندین کارخانه که هر چندین محصول تولید می

 :باشددر این سناریو شبکه توزیع از ساختاری به شرح ذیل برخوردار می. است

ها محل استقرار کارخانه. نمایند کننده که هر یک چندین محصول مختلف عرضه میمینأشامل چندین کارخانه یا ت :سطح اول

های حمل و نقل از کارخانه به انبارها، هیچگونه هزینه دیگری در نظر گرفته در این سطح به جز هزینه. م استاز پیش معلو

 .شودنمی

ای بوده که دارای ظرفیت مشخص و صرفاً به منظور انبارش موقت محصوالت در شامل انبارها یا مراکز توزیع بالقوه: سطح دوم

  .اندنظر گرفته شده

به منظور تخصیص و توزیع محصوالت از انبارها به مشتریان وسایل حمل از انبار شروع . شتریان نهایی استشامل م: سطح سوم

کند و پس از اتمام محصوالت به انبار اولیه نماید و در رئوسی که به آن انبار اختصاص داده شده است حرکت میبه حرکت می

 :مین مفروض به قرار زیر استأره تات در نظر گرفته شده در زنجیسایر فرضی. گرددباز می

 باشدمکان استقرار انبارها شامل تعداد مشخصی از نقاط از پیش تعیین شده و با هزینه استقرار ثابت می. 

 تقاضای هر یک از مشتریان قطعی و از پیش تعیین شده است. 

 کننده، انبار و مشتریان ثابت و مشخص استمینأفاصله بین ت. 

 محصوالت مختلف متفاوت است یی و به ازاظرفیت وسایل حمل قطع. 

 

 . کنیمها و پارامترهای زیر را تعریف میه فوق ابتدا اندیسئلبرای مدل سازی مس

 

 هامجموعه اندیس

 I (i=1,….,m) مجموعه انبارهای بالقوه 

 J (j=1,…,n) مجموعه مشتریان

 V (v=1,…,p)مجموعه وسایل حمل و نقل 

 P (p=1,…,q)مجموعه محصوالت 

 iمجموعه سطوح ممکن برای ایجاد انبار در گره 
 

 S (s=1, …, S)سطوح به اشتراک گذاشتن اطالعات

 

 هئلپارامترهای مس

p npساخته شده است برای محصول  nکه در سطح  iظرفیت انبار 

iCAP  

p pبرای محصول  vظرفیت وسیله 

vQ  
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p pاز محصول  jی مشتری تقاضا

jdemand  

i. nدر گره  nهزینه ساختن یک انبار در سطح 

iCOST  

B بودجه در دسترس برای ایجاد انبارها  

 به ازای واحد متر vمیزان آلودگی تولید شده توسط حمل کننده 
vCO  

p  pprodمیزان تولید محصول   

 jو گره  iفاصله بین گره 
,i jd  

 pو محل تولید محصول  iفاصله بین گره 
'

,i pd  

 ام بازای هر واحدvهزینه عملیاتی وسیله 
vc  

 vتوسط وسیله  iابه انبار  pل محصول زمان انتقا
,

p

i vt  

 به ازای هر واحد زمانی iهزینه انتظار انبار 
iwt  

i pبه انبار  pحداکثر زمان مجاز برای رسیدن محصول 

iMAXT  

p به اشتراک گذاشته شود sاگر اطالعات در سطح  pزمان انتظار حمل کننده ها برای دریافت محصول 

sLT  

p pبرای محصول  sهزینه به اشتراک گذاشتن اطالعات در سطح 

sIC  

 

 متغیرهای تصمیم

 
 1 قرار داشته باشد pحامل محصول   v در مسیر وسیله  j قبل از گره  iاگر گره 

} , ,

p

i j vX  
 0 در غیر این صورت

 1 .ایجاد شود nیک انبار با سطح ظرفیت  iاگر در مکان گره 

} 
 

n

iY  0 در غیر این صورت 

 1 .دریافت کند iخود را از انبار  pمحصول  jاگر مشتری 

} 
 

,

p

i jZ  
 0 در غیر این صورت

 1 .منتقل شود iانبار   به vتوسط وسیله  pمحصول  اگر

} 
 

,

p

i vH  
 0 در غیر این صورت

 1 .به اشتراک گذاشته شود sدر سطح  pاگر اطالعات برای محصول 

} 
 

p

sIS  0 در غیر این صورت 

,  .کند را حمل می pکه محصول   vدر مسیر وسیله  subtour متغیر کمکی محدودیت حذف

p

i vM  
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 . بیان ریاضی توابع هدف و محدودیت های موجود در مسئله به قرار زیر است

 

   

'

1 , , , , ,

           

min
i

p p n n p p

i v v i p i j v v i j i i s s

i I v V p P v V p P n N i I p P s Si I J j I J

OF H c d X c d Y COST IS IC
         

      

 

       (1)  

2 ,max p p

i j j

i I j J p P

OF Z demand
  

   
(2)  

'

3 , ,min p

i v i p v

i I v V p P

OF H d CO
  

  (2)  

 
, , 1p

i j v

v Vi I J

X





   

, j J p P    (1)  

   
, , , , 0p p

i j v j i v

i I J i I J

X X
 

 

 
   

,  , j I J v V p P     (5)  

 
, , 1p

i j v

i I j I J

X
 




   

, v V p P    (6)  

,

i

p p np n

i v v i i

v V n N

H Q CAP Y
 

     , i I p P    (9)  

 
, ,

p p p

i j v j v

j Ji I J

X demand Q


 


   

, v V p P    (1)  

, ,

p p p p

i j j i v v

j J v V

Z demand H Q
 

     , i I p P    (7)  

   
, , , , , 1p p p

i u v u j v i j

u I J u I J

X X Z
 

  

 
   

, ,  , i I j J v V p P      (12)  

1
i

n

i

n N

Y


  i I   (11)  
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i

n n

i i

n N i I

Y COST B
 

  
 (12)  

, prod p p p

i v v

i I v V

H Q
 

    p P   (12)  

, ,

p p p p p

i v i v s s i

v V s S

H t IS LT MAXT
 

    ,  i I p P    (11)  

1p

s

s S

IS


  p P   (15)  

, 1p

i j

i I

Z


  , j J p P   (16)  

, 1p

i v

v V

H


  , i I p P   (19)  

, , , , 1p p p

i v j v i j vM M NX N     , ,  , i j J v V p P     (11)  

 , , 0,1 p

i j vX      ,     , i I J j I J p P v V       (17)  

 0,1 n

iY   ,  ii I n N    (22)  

 , 0,1 p

i jZ   ,  , i I j J p P     (21)  

 , 0,1 p

i vH   ,  , i I v V p P     (22)  

 

. کننده به انبارها داردمینأهای حمل از تحداقل نمودن هزینه قسمت اول سعی در. بخش است چهارشامل ( 1)تابع هدف اول 

کل هزینه احداث انبارها قسمت سوم سعی در حداقل نمودن . کندهای حمل از انبار به مشتری را حداقل میقسمت دوم هزینه

میزان پوشش ( 2)تابع هدف دوم . اطالعات دارد به اشتراک گذاریقسمت چهارم سعی در حداقل نمودن هزینه های  . می کند

( 2)تابع هدف سوم . یستم نیز نگریستتوان به عنوان میزان خدمت دهی سمی( 2)به تابع هدف . کندمشتریان را حداکثر می

کند که تضمین می( 1)های مجموعه محدودیت. کندمجموع آلودگی تولید شده برای انتقال محصوالت به انبارها را حداقل می

کند که اگر یک تضمین می( 5)های مجموعه محدودیت. داده شود هر محصول حداکثر یک بار سرویس یهر مشتری به ازا
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کند که یک وسیله حرکت خود را تضمین می( 6)های مجموعه محدودیت. خارج شود از آن وسیله وارد یک گره شود، حتما

کند و با در نظر گرفتن  ها برقرار می که تعادل را در ورود و خروج به گره(  5)با توجه به محدودیت . آغاز کند فقط از یک انبار

مجموعه . رساندکند و در انبار به پایان می نبار آغاز میتوان نتیجه گرفت که هر وسیله مسیر خود را از ا ، می(6)محدودیت 

تضمین ( 1)های مجموعه محدودیت. شتر نباشدکند که میزان ورودی به انبار از ظرفیت انبار بی تضمین می( 9)ی هامحدودیت

یک ( 7)های  دیتمجموعه محدو .کند که میزان ورودی از هر محصول به هر وسیله نقلیه کمتر یا برابر ظرفیت آن باشد می

های  مجموعه محدودیت. کند رل میمحدودیت کنترلی است که میزان ورود هر محصول به انبار را با میزان خروج آن از انبار کنت

 vکند فقط اگر وسیله  تخصیص پیدا می  iبه انبار  jمشتری : کند ارتباط بین تخصیص و مسیریابی را در مدل برقرار می(  12)

تضمین (  11)های  مجموعه محدودیت. باشدآغاز کرده  iکند سفر خود را از انبار  عبور می jبه مشتری  که از گره مربوط

. کند رل میبودجه کل را کنت( 12)های  مجموعه محدودیت. ایجاد کردتوان فقط در یک سطح ظرفیت  کند که هر انبار را می می

مجموعه  .به انبارها از میزان تولید آن بیشتر نشود pده نوع کند که محصول حمل ش  تضمین می( 12)های  مجموعه محدودیت

کند که اطالعات تضمین می( 15)های  مجموعه محدودیت. کندرل میزمان رسیدن محصول به انبار را کنت( 11)های  محدودیت

. کند ری مییاز ایجاد زیرتور جلوگ( 11)های  مجموعه محدودیت. ذاشته شودهر محصول حداقل در یک سطح به اشتراک گ

 .کندمقادیر متغیرها را کنترل می( 22)تا ( 17)های  مجموعه محدودیت

 

 های بهینه یابی الگوریتم. 1

های ارائه شده الگوریتم. در این تحقیق دو الگوریتم فراابتکاری چندهدفه برای حل مدل ارائه شده درنظرگرفته شده است

رای استفاده از این الگوریتم یا هر ب بندی نامغلوبوب و الگوریتم رتبهالگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغل: عبارتند از

ای به گونه ساختار جواب و عملگرهامتاهیورستیک دیگر در فضای چند هدفه الزم است که ما تغییراتی در الگوریتم بدهیم و 

های الگوریتم کلیات ش بعدیلذا در بخ. ما باشده مورد بررسی ئلهای مسو محدودیتکه شامل اهداف  تطبیق داده شود

 .دهیمرا شرح می و ساختار تعریف جواب و عملگرهاپیشنهادی 
 
NSGA-II) الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب. 1.1

1) 

های این الگوریتم توسط دب و همکاران ارائه گردیده و دارا بودن یک رویکرد روشن برای فراهم آوردن چگالی در بین جواب

با استفاده از ( Qt)در این روش ابتدا جمعیت فرزندان . (Deb, 2001)شودبهینه پارتو مزیت اصلی الگوریتم محسوب می

پس از ادغام جمعیت ها، از مرتب سازی نامغلوب جهت دسته بندی تمام اعضای جمعیت . شودساخته می( Pt)جمعیت والدین 

اعضایی هستند که  F1 اعضای صف . شودنشان داده می  F1,F2,…,Fnصفوف  شود که این دسته بندی به وسیلهاستفاده می

اند و اعضای آخرین صف اعضایی هستند که در رقابت با اعضای سایر صفوف مغلوب شده اعضای سایر صفوف را مغلوب کرده

زمانی که تعداد . شودقرار داده می Pt+1اعضای صفوف ابتدایی در جمعیت ،  (Pt+1)حال برای تولید جمعیت جدید  .اند

در صورتی که صفی وجود داشته . شودرسید، روند قرار دادن اعضای صفوف در جمعیت جدید متوقف می Nجمعیت جدید به 

برسد، باید اعضای آن صف بر اساس فاصله  Nباشد که با قرار دادن آن در جمعیت جدید، اعضای جمعیت به عددی بیش از 

 (1)شکل . گرفتن در جمعیت جدید اعضای با فاصله ازدحام بیشتر در اولویت قرار خواهند داشتازدحام مرتب شده و برای قرار 

 .(Deb, 2001)  دهدانجام الگوریتم را نشان می روند
 

                                                           
1 Non-dominated sorting genetic algorithms  
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 (Deb, 2001) روش کار الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب: 1شکل 

 
 ( NRGA) 1الگوریتم ژنتیک رتبه بندی کردن نامغلوب ها. 1.2

اند، اما همچنان محققان درصدد های تکاملی چند هدفه معرفی شده به خوبی حل شدهل زیادی توسط الگوریتمیه مسااگرچ

در میان این عملگرها، تمرکز اصلی روی بهبود . ها باالتر برودها هستند تا کارایی آنمعرفی عملگرهای بهتری برای این الگوریتم

 . شودهای تکاملی چند هدفه میاین عملگر منجر به همگرایی بهتر الگوریتمعملگر انتخاب بوده است چرا که بهبود 

یک الگوریتم تکاملی  چند هدفه جدید مبتنی بر جمعیت با نام الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب  2221در سال 

محدب، غیر خطی و گسسته توسعه  برای بهینه سازی توابع غیر (Al Jadaan et al, 2008)ها به طور موفقیت آمیزی توسط 

کردند مورد بررسی قرار ها کار میهای چند هدفه ای را که بر اساس مرتب کردن غیر مغلوبها الگوریتمآن. داده شده است

ها رویکرد جدیدی را با ترکیب الگوریتم انتخاب چرخه رولت مبتنی بر ل موجود در رویکردهای قبلی، آنیبراساس مسا. دادند

( NRGA)بندی و الگوریتم رتبه بندی جمعیت بر اساس پارتو توسعه دادند که الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب ها رتبه 

 .نامگذاری شد

 
 (کروموزوم)ساختار جواب . 1.2

ها ابتدا یک کروموزم در این تحقیق به منظور نمایش جواب. گیردها مورد بررسی قرار میدر این بخش نحوه نمایش جواب

یک ماتریس تشکیل شده  pهر یک از ابعاد . نشان دهنده تعداد محصوالت است pبعدی می شود که  pورت یک ساختار بص

ستون اول نشان دهنده وسایل حمل برای انتقال محصوالت به انبار و ستون . های آن متغییر است تعداد سطر و ستون. است

های  کند و ستونستون سوم انبار را مشخص می. نبار به مشتریان استصوالت از ادوم نشان دهنده وسایل حمل برای انتقال مح

 .چهارم تا آخر نشان دهنده مشتریان است

 .شودهای زیر تشکیل می کروموزوم پیشنهادی بر اساس گام

 .را pدر نظر بگیرید محصول شماره  (1

 .شوندرا دریافت کنند به شکل تصادفی انتخاب می pابتدا مشتریانی که قرار است محصول  (2

                                                           
1 Non-dominated ranked genetic algorithms 
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-سپس تعدادی نقطه شکست در میان مشتریان ایجاد شده و مشتریان به تعداد گروه خاصی تقسیم می (2

 .شوند

 شود و به هر گروه یک انبار و یک وسیله تخصیص داده های تشکیل شده انبار انتخاب می به تعداد گروه (1

شود که ای انتخاب میده به گونهوسیله تخصیص داده ش. را دریافت کنند pشود تا از آن انبار  محصول می

 .ظرفیت آن از مجموع تقاضای گروه مورد نظر کمتر نباشد

ای وسایل به گونه. را به آن انبار حمل کنند pشود تا محصول به هر انبار تعدادی وسیله تخصیص داده می (5

 .ودها از تقاضای مشتریان متصل به آن انبار بیشتر ششوند که مجموع ظرفیت آنانتخاب می

 .شودبرای تمامی محصوالت تکرار می 5تا  1های  گام (6

 .شود محاسبه شده و ظرفیت انبار تعیین خواهد شدمجموع تقاضاهایی که وارد هر یک از انبارها می (9

 

 

 
 

 (کروموزوم)نحوه نمایش جواب : 2شکل 

 

این  .دارد وجود مشتری 7 و بالقوه حمل وسیله 12 بالقوه، انبار 1 محصول، 2 آن در کهکروموزومی را نشان می دهد ( 2)شکل 

به این ترتیب که ابتدا . محصول یک را دریافت کرده اند 1و 2و 2و 7و 9و 5و 1و  1دهد که مشتریان کروموزوم نشان می

 7و 9و 5و 1و  1به ترتیب به مشتریان  1از انبار  11آورده شده است و توسط وسیله 1به انبار  6و  2توسط وسایل  1محصول 

به ترتیب به  2از انبار  12آورده شده است و توسط وسیله  2به انبار   1و  5توسط وسایل  1همچنین محصول . رده شده استب

و محصول  1همچنین اطالعات محصول اول در سطح . و به همین ترتیب برای محصول دوم. برده شده است 1و 2و 2مشتریان 

 .به اشتراک گذاشته شده است 2دوم در سطح 

دهد که برای محصول های مرتبط با بعد اول نشان می مثال ژن. موزوم طراحی شده تمامی متغییرهای تصمیم را در بر داردکرو

همچنین . است و  تخصیص داده شده اند که این همان متغییر  1به انبار  1و 2و 2و 7و 9و 5و 1و  1اول مشتریان 

به مشتری  1، از مشتری 1به مشتری  1شود و مسیر عبور آن به ترتیب از انبار حمل می 11سط وسیله محصول اول از انبار تو

است که  1به انبار  7، در نهایت از مشتری 7به مشتری  9، از مشتری 9به مشتری  5، از مشتری 5به مشتری  1، از مشتری 1

نیز در ستون اول قرار دارد به این مفهوم که محصول  یر تصمیم متغی. است این روند نشان دهنده متغییر تصمیم 

 .شوندآورده می 1به انبار  6توسط وسیله  1
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 عملگر تقاطع. 1.1

یکی از نقاط قابل توجه، استفاده از . باشدهای جدید در الگوریتم ژنتیک، عملگر تقاطع میاستراتژی اصلی جهت تولید کروموزوم

 در این تحقیق برای انجام عمل تقاطع مراحل زیر را دنبال می. مناسب است که جواب را از حالت موجه خارج نکندیک عملگر 

 (:2شکل )کنیم 

 .شونددو کروموزوم با در نظر گرفتن استراتژی انتخاب از جمعیت انتخاب می (1

  Cross pointتقاطع یا را نقطه  r.تعداد محصوالت است  pتولید کنید که  pبین یک و  rیک عدد تصادفی  (2

 .نامیممی

 .زنیمهای انتخابی را به صورت تصادفی با یکدیگر جفت میاکنون کروموزوم (2

 .کنیمهای فرزند اول کپی می در ژن موجود در کروموزوم  والد اول را مستقیماً Cross pointتا  1های  بیت (1

ها در والد دوم، به فرزند اول انتقال داده آن والد دوم، بر طبق ترتیب قرارگیری Nتا  Cross point+1های  بیت (5

 .شوندمی

 .شوندهای فرزند تکرار می های فوق برای تولید سایر کروموزوم گام (6

 

 

 

 عملگر تقاطع : 2شکل 

 
 عملگر جهش. 1.5

ک جهش ی. ه استئلمهمترین وظیفه عملگر جهش اجتناب از همگرایی و بهینه محلی و جستجو در فضاهای دست نخورده مس

برای اعمال جهش بر روی . های مختلفی دارد های آن است و وابسته به نوع کدگذاری، روش کروموزوم به معنای تغییر ژن

 (.1شکل)کنیم های زیر پیروی می ها، از گام کروموزوم

 .شودیکی کروموزوم موجود در جمعیت انتخاب می (1

های مربوط به یک محصول خاص از  د که ژنگیرکروموزوم مورد نظر به این صورت تحت عملگر جهش قرار می (2

 .شوندو در تمامی سطرها به شکل معکوس چیده می. شوندکروموزوم انتخاب می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 عملگر جهش: 1شکل 

 .داردشود که عملگر جهش اعمالی کروموزوم موجه را همچنان موجه نگاه مییادآور می
 

1معیار توقف  .1.6
 

الگوریتم در این راستا تکنیک استانداردی برای شرایط توقف .  باشدرایط توقف میهای ژنتیک بررسی شآخرین قدم در الگوریتم

از پیش  2کند که به ماکزیمم تکراربنابراین در این تحقیق  وقتی الگوریتم  متوقف می. سازی چند هدفه وجود نداردهای بهینه

 .مایشات تاگوچی محاسبه خواهد شدکمک طراحی آزه در بحث تنظیم پارامتر ب تعداد تکرار. . برسد تعریف شده

 

 نتایج محاسباتی. 5

، (NSGA-II)نامغلوب  سازیهای الگوریتم ژنتیک مرتب پس از بررسی و شرح ساختار پیشنهادی مدل ریاضی و الگوریتم

نمونه و های پیشنهادی را با استفاده از مسایل  در این فصل کارایی الگوریتم (NRGA)بندی نامغلوب الگوریتم ژنتیک رتبه

 وجود موضوع ادبیات پیشنهادی در مدل مورد در محک لیمسا که آنجایی از.کنیم تجزیه و تحلیل نتایج محاسباتی ارزیابی می

 6ل تولید شده با توجه به تعداد مشتریان، محصوالت و انبارها در یمسا. شدند تولید تصادفی طور به نمونه مسئله تعدادی ندارد،

 5مشتری و 12انبار،  5محصول، دسته دوم دارای  5مشتری و  1انبار،  5لی با یدسته اول شامل مسا. دکالس متفاوت قرار دارن

 12مشتری و  22انبار،  5لی با یمحصول، گروه چهارم شامل مسا 12مشتری و  15انبار،  5لی با یمحصول، گروه سوم شامل مسا

 52انبار،  12لی با یمحصول و در آخر دسته چهارم شامل مسا 5مشتری و  12انبار،  12لی با یمحصول، گروه پنجم شامل مسا

ها مورد استفاده قرار مسئله تصادفی تولید شده و برای بررسی عملکرد الگوریتم 5در هر گروه، . محصول هستند 12مشتری و 

-دیر بهینه پارامترهای الگوریتمها برای کارکرد در بهترین شرایط اجرا شده و مقا ابتدا تنظیم پارامترهای این الگوریتم .گیرندمی

گیرند و در نهایت با استفاده از روش تاگوچی پارامترها در سه سطح گوناگون مورد بررسی قرار میمقادیر  .شودها تعیین می

 .ها و مقادیر بهینه را نشان می دهدپارامترهای مورد بررسی، سطوح آن( 1)جدول . شودسطح بهینه هر پارامتر تعیین می

                                                           
1 Stop criteria 
2 Maximum generation  
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های چند هدفه پیشنهادی بر مبنای  همانطور که گفته شد، الگوریتم. شوندها اجرا و نتایج بدست آمده ثبت میالگوریتم سپس 

دانیم پارتوی نهایی از طرفی می. کننددهند و کار می های پارتو عملیات جستجوی فضای جواب را انجام می مجموعه جواب

به منظور ارزیابی این دو ویژگی . خاصیت همگرایی و تنوع گرایی خوب باشند ها باید دارای دو یافت شده توسط الگوریتم

گیرد تا شناخت جامعی از  ها را به کار می این تحقیق تعدادی از این شاخص. های متنوعی تاکنون معرفی شده است شاخص

های چند هدفه ی ارزیابی الگوریتمبا استفاده از شاخص ها سپس عملکرد الگوریتم. .های چند هدفه پیدا کند عملکرد الگوریتم

 Core i4, 2  گر و پردازش RAM  گیگابایت 2با  PCهمچنین تمامی محاسبات توسط یک . مورد بررسی قرار گرفت

duo2.2 GHz   انجام شده و برای تنظیم پارامترهای الگوریتم نیز از نرم افزارMinitab16 استفاده شده است. 

 

 رهامقادیر بهینه پارامت: 1جدول 

 سطح بهینه 2سطح  2سطح  1سطح  توضیحات پارامترها الگوریتم ها

NSGA-II 

nPop Initial pop size 100 200 300 200 

Pc Percent of cross over 0.75 0.85 0.95 0.85 

Pm Percent of mutation 0.1 0.15 0.2 0.1 

Iteration Number of generation 100 225 400 400 

NRGA 

nPop Initial pop size 100 350 500 350 

Pc Percent of cross over 0.7 0.8 0.9 0.7 

Pm Percent of mutation 0.1 0.2 0.3 0.1 

Iteration Number of generation 200 400 600 400 

 

 
 های چند هدفهشاخص های ارزیابی عملکرد الگوریتم .5.1

دانیم پارتوی از طرفی می. کننددفه پیشنهادی بر مبنای پارتو جستجو و کار میهای چند ههمانطور که گفته شد، الگوریتم

برای این منظور الزم است تا . ها باید دارای دو خاصیت همگرایی و تنوع گرایی خوب باشندنهایی یافت شده توسط الگوریتم

در این تحقیق شاخص . حاصل شود های مختلفی بررسی شوند تا شناخت جامعی از عملکرد یک الگوریتم چند هدفهشاخص

 (Time)و زمان محاسباتی  (NOS)، تعداد جواب های پارتو (Diversity)بیشترین گسترش (Spacing) های فاصله گذاری

  .ها در نظر گرفته شده استگوریتمبرای سنجش کارایی ال

 الگوریتم از یک هیچ گسترش بیشترین شاخص در. دهدمی نشان گسترش بیشترین شاخص در را هاالگوریتم کارایی( 5) شکل

از آنجایی . دهدها را در شاخص تعداد جواب پارتو نشان میکارایی الگوریتم (6)شکل  .ندارند محسوسی برتری هم به نسبت ها

عملکرد بهتری را نسبت به  NSGA-IIتوان نتیجه گرفت که الگوریتم که معیار تعداد جواب پارتو هر چه بیشتر بهتر است می

ها را در کارایی الگوریتم (9)شکل . تواند تعداد جواب های بیشتری را در صف اول پارتو پیدا کنددارد و می NRGAالگوریتم 

هم ها نسبت به ل اندازه کوچک هیچ یک از الگوریتمیدر شاخص فاصله گذاری و در مسا. دهندشاخص فاصله گذاری نشان می

کل ش .شودآشکار می NRGAدر مقایسه با الگوریتم  NSGA-IIئله کارایی بهتر الگوریتم سمدازه اناما با افزایش . برتری ندارند

 NRGAبر طیق این شکل الگوریتم . دهدرا در مدت زمان اجرا نشان می NSGA-IIنسبت به  NRGAبرتری الگوریتم  (1)

به  NRGAندازه مسئله عملکرد الگوریتم دارد ولی با افزایش ا NSGA-IIل اندازه کوچک عملکرد مشابه با الگوریتم یدر مسا

 .کندایجاد می NSGA-IIشدت افرایش یافته به طوری که اختالف محسوسی با الگوربتم  
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 های پیشنهادی در معیار بیشترین گسترشنمودار نتایج الگوریتم: 5شکل 

 

 

 

 تعداد جواب پارتوهای پیشنهادی در معیار نمودار نتایج الگوریتم: 6شکل 
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 فاصله گذاریهای پیشنهادی در معیار نمودار نتایج الگوریتم: 9شکل 

 

 

 

 زمان محاسباتیهای پیشنهادی در معیار نمودار نتایج الگوریتم: 1شکل 

 

توان بهتر بودن های مقایسه استفاده کردیم و به صورت کلی نمیهای پیشنهادی از شاخصجهت ارزیابی کیفیت الگوریتم

های آنالیز برای تشخیص دادن الگوریتم با کارایی باال از تکنیک. های مقایسه مشخص نمودبا میانگین شاخص ها راالگوریتم

توان می( 12)و ( 7)بر طبق شکل . . شوددرصدی ترسیم می 75بدین منظور یک فاصله اطمینان . کنیمآماری استفاده می

کارایی باالتری نسبت به الگوریتم  NSGA-IIالگوریتم  ب پارتوو معیار  تعداد جوا گفت که در معیارهای بیشترین گسترش

NRGA الگوریتم  (11)همچنین بر اساس شکل . دیگر داردNSGA-II  عملکرد مشابهی در مقایسه با الگوریتم NRGA در

بیشتر از   NSGA-IIمی توان نتیجه گرفت که در زمان محاسباتی الگوریتم  (12)بر اساس شکل .. معیار فاصله گذاری دارد

 .در این معیار کاراتر است NRGA گوریتم الاست و NRGA گوریتم ال
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 های پیشنهادیدر الگوریتم درصدی برای معیار  بیشترین گسترش 75فاصله اطمینان :7شکل 
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 های پیشنهادیار  تعداد جواب پارتو در الگوریتمدرصدی برای معی 75فاصله اطمینان : 12شکل 
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 درصدی برای معیار فاصله گذاری 75فاصله اطمینان : :11شکل 
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 های پیشنهادیدرصدی برای معیار  زمان محاسباتی در الگوریتم 75فاصله اطمینان  :12شکل 

 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی. 6

 زنجیره حوزه در ترکیبی هایمدل از ایدسته عنوان به تخصیص - یابیمکان هئلمس توسعه با در این پژوهش تالش شد تا

 کمینه دنبال به شده ارائه مدل. ترنماییم  کاربردی را مدل امکان مین سبز تا جایأافزودن اهداف مرتبط با زنجیره ت و مینأت
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دیگر و  سوی از مشتریان شده برآورده تقاضای میزان کردن بیشینه و یک سو از مینأت زنجیره هایهزنیه موعمج کردن

 زنجیره ترکیبی لیمسا تحقیق ادبیات به توجه با. شد همچنین حداقل کردن میزان آلودگی تولید شده در اثر حمل و نقل

قرار می  سخت لیمسا حوزه در مدل عدد صحیح است، این و یخط غیر ، سه هدفه شده، ارائه مدل که جایی آن از و مینأت

سازی مدل از الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه .شود استفاده فراابتکاری و های ابتکاریروش از بایستی آن حل جهت گیرد و

 کارایی افزایش جهت. استفاده شد (NRGA)و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب ( NSGA-II)مرتب سازی نامغلوب 

اند در بهترین سطح تنظیم  شدهها از طریق روش تاگوچی آن ورودی پارامترهای پژوهش، این در استفاده مورد هایالگوریتم

 کیفیت و هاآن کارایی شده و سازیپیاده متفاوت هایاندازه با عددی هئلمس چند بر روی مطرح حل هایالگوریتم نیز نهایت در

های آماری نشان می و بررسی های تعریف شدهکه در مجموع با توجه به معیار .است گرفته قرار یابیمورد ارز حاصله هایجواب

شده  ل ارائه یبرای توسعه مسا .داشت NRGAعملکرد بهتری در مقایسه با الگوریتم  NSGA-IIدهد که الگوریتم فراابتکاری 

 :زیر را انجام داد تحقیقاتتوان  در این نوشتار می

به عنوان مثال می توان تخفیف را به صورت نموی در : فرضیات  در تغییرات اعمال طریق از هلئمس توسعه -1

 ...نظر گرفت ، در نظر گرفتن حالت پس افت ، در نظر گرفتن خرابی وسایل حمل کننده و 

-NSGAمغلوب الگوریتم  NRGAبا توجه به اینکه الگوریتم : های بهتر ه از طریق ارائه روشئلتوسعه مس -2

II  گردید می توان توسعه و ارائه الگوریتمی دیگر جهت حل در این زمینه را به کار برد. 

می توان به منظور افزایش تطبیق پذیری مدل پیشنهادی مبحث شبیه سازی را به مدل پیشنهادی اضافه  -2

 .نمود
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