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 : چکیده 

وجود در ابعاد بزرگ  آن که روش دقیقی برای حل باشدمی NP-hardیکی از مهمترین مسائل یابی وسیله نقلیهمسیر مسئله

مسیر به مشتری کرده و در طول  را از انبار شروع باشدکه مسیرخودکالسیک دارای یک وسیله نقلیه می VRPمسئله . ندارد

 .باشدمی محدود نقلیه و ظرفیت وسیله درهرمسیرتقاضای مشتری معلوم. گرددانبار باز می همان کرده و دوباره به دهیسرویس

 در. ده تا مسئله به دنیای واقعی نزدیکتر گرددش برای اولین بار چندین محدودیت وشرایط خاص به مسئله اضافه شدراین پژوه

 باشدنرم می و پنجره زمانی سخت دودهی به مشتری دارای زمان سرویس کرده و دهیسرویسبه مشتری  ،انبارچند  مسئله ما

  گرداندن به انبارهر مشتری دارای تقاضای تحویل بار و تقاضای باربرداری به منظور ارائه کاال به وسیله نقلیه به منظور بازو 

در این پژوهش عالوه بر هزینه . باشدهزینه سفر شامل مسافت یا زمان سفر میکمینه کردن VRP ،هدف ازمسئله. باشدمی

رعایت نکردن پنجره زمانی نرم و  هزینه ،ثابت تعداد وسایل نقلیه هزینه ،رهزینه نوع مسی ها شاملانواع دیگر هزینه مسافت سفر

های قبلی میزان در پژوهش .شده است نظر گرفتهنیز در برروی وسیله نقلیه  موجودربا هزینه سوخت و استهالک ناشی از میزان

کند ها نداشته است ولی واضح است که میزان وزن باری که وسیله نقلیه جابجا میوزن بار بر روی وسیله نقلیه تاثیری در هزینه

. سئله بیان شودهای مطرح در مهمچنین سعی شده تا انواع هزینه. باشدبر روی هزینه سوخت و استهالک وسیله نقلیه موثر می

 .     شودسازی تایید میپس از شرح مسئله، مدل سازی مسئله انجام شده و با یک مثال عددی صحت مدل

 

مسئله مسیریابی حمل و نقل، چند انباره، تحویل و باربرداری هم زمان،پنجره زمانی،هزینه وزن بار وسیله : واژگان کلیدی
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  مقدمه  .1

های حمل وری سیستمکه درچند دهه اخیرکاربرد بسیار باالیی درعمل داشته و برای افزایش کارایی و بهره از مباحث مهمیکی 

 نقل مطرح شده بحث مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و
(VRP) ه یکی از مهمترین و مسئله مسیریابی وسیله نقلی. باشدمی

 راه حل دقیق برای آن در نظر توان در ابعاد بزرگنمیکه  (Haimovich,1998) باشدمی NP-hardمسائلپرکاربردترین 

 رشد روز افزون مقاالت ارائه شده در. های اخیرمسئله جذابی برای محققان بودهیابی وسیله نقلیه در سالمسئله مسیر .گرفت

حاالت مختلفی که درآن تنوع این گونه مسائل آنقدر زیاد است که دسته بندی و بیان . کندزمینه این موضوع را تایید می این

شرایط خاصی وجود دارد که در  ها ودر دنیای واقعی محدودیت VRPدر مسائل .باشددهد بسیار مشکل و زمان گیر میرخ می

سازی و مدل ها در یک مسئله وکمتر به آن پرداخته شده و یا برای تعداد زیادی از این محدودیت VRPمسائل مطرح شده 

در . شده همقاالت قبلی به آن پرداخت در که کمتر های مختلفی وجود دارددردنیای واقعی هزینه. استه نشده روش حل آورد

 891 سالمسئله مسیریابی حمل ونقل اولین بار در . شودتر را به دنیای واقعی نزدیک  VRPمسئله شدهاین پژوهش سعی 

هرکدام سطح  که باشدکالسیک شامل تعدادی مشتری می VRPمسئله . مطرح شد (Psaraftis,1980)توسط سارافتیس

و  نقلیه بازدید هر مشتری دقیقا یکبار توسط وسیله. شوداین تقاضا به وسیله یک انبار مرکزی تامین می. مشخصی دارد تقاضای

مقدار هزینه  دهی کرده و کمترینها سرویسپیدا کردن مسیری که به تمام مشتری ,هدف از حل مسئله. شوددهی میسرویس

. (Ming Zhou Jin,2008) (Barrie, 2003) .باشدمل مسافت و تعداد وسایل نقلیه میهای مسئله شاهزینه. را داشته باشد

در یک  هامشتریگرد، در مسئله فروشنده دوره. گرد در نظر گرفتتوان مسئله فروشنده دورهرا می VRPترین مسئلهساده

تاکنون انواع مختلفی از  .(Applegate,2006) گرد محدودیت ظرفیت بار را ندارددوره فروشندهشوند و مسیر بازدید می

با  VRPها و شرایط خاصی به این مسئله افزوده شده و بر اساس آن انواع مسائل مطرح گردیده است و محدودیت  VRPمسئله

ظرفیت  اگر به مسئله موجود محدودیت .شده است های جدید  ابداعراه حل ها و مدل سازی , ویژگی ها ,نام های مختلف

CVRPاضافه شود آنگاه به مسئله
بنابر این . باشدوسیله نقلیه دارای ظرفیت محدود می CVRPدر مسئله .تبدیل خواهد شد   

. داشته باشدممکن است الزم باشد به جای استفاده از یک وسیله نقلیه از چند وسیله نقلیه استفاده شده یا چند مسیر وجود 

از لحاظ مسافت )در صورتیکه محدودیت طول سفر .(Ralphs,2003)ولی در اینگونه مسائل محدودیت طی مسافت وجود ندارد

DVRPوجود داشته باشد به آن( یا زمان
یکی . شود بنابر این در این مسائل با دو نوع محدودیت روبرو خواهیم بودگفته می  

 با .(Toth,2002)کنده وسیله نقلیه در یک مسیر طی میدیگری حداکثر مسافتی است کمحدودیت ظرفیت وسیله نقلیه و 

 هامحدودیت از این یکی سخت زمانی پنجره با VRPمسئله که شده مسئله وارد جدیدی هایو محدودیت شرایط زمان گذشت

که ظرفیت  همگن ونقل حمل ناوگان یک وسیله به مشخص تقاضای با مشتری ,سخت زمانی پنجره با VRPمسائل در. باشدمی

 مشتری به دهیسرویس و شده منتهی انبار به مسیر هر انتهای و ابتدا.  کندمی گیریسرویس ,باشدمی محدود نقلیه وسیله هر

 کمینه ,هدف نیز اینجا در. باشددهی خارج از این بازه زمانی امکانپذیر نمیو انجام سرویس پذیردمی انجام خاصی زمانی بازه در

 مشخص زمان از دیرتر و زودتر یعنی ،کنندمی دریافت سرویس شده مشخص بازه ها درمشتری .باشدمی سفر فاصله کردن

VRPTWاین مسئله به اختصار (Berger,2004)شوندنمی دهیسرویس
 (Solomon,1987)گفته شده که توسط سولومون  

مناسب , هایی که بیش از یک انبار دارندباشد ولی برای کمپانیآسان میهر چند مسائل تک انباره جذاب و  .ابداع شده است

در این  .(Karakatič,2015)نیست و در برخی مواقع الزم خواهد بودکه بیش از یک انبار برای مسئله در نظر گرفته شود 

(MDVRP)یابی چند انباره مسائل که مسئله مسیر
مسیر از  دهی شده و هررویسهر مشتری تنها توسط یک انبارس ,نام دارد  

 .Allahyari,2015 (Vidal,2013)))گرددمیشود به همان انبار ختم همان انباری که آغاز می

                                                           
1 - vehicle routing problem  
2- Capacitated vehicle routing problem  
3- Distance constraints vehicle routing problem 
4 -  vehicle routing problem with time windows 
5 - multiple depot vehicle routing problem 
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 با دو انبار   VRPمسئله  .1شکل 

 

 
فاصله مسافرت بین  VRPدر بسیاری از مسائل .باشدها میهدف از حل مسئله کمینه کردن هزینه VRPدر حل مسائل

ولی . شودیا مجموع زمان مسافرت بین شهرها به عنوان هزینه در نظر گرفته شده و در تابع هدف قرار داده میها و مشتری

زمان سفر و کم کردن  ,ها همچون کمینه کردن استفاده از تعداد وسایل نقلیهدردنیای واقعی گاه نیاز به محاسبه دیگر هزینه

 های خاصی برای محاسبه تابع هدف استفاده کرد ایناه الزم است از تکنیکبنابر این گ .(Yutao,2015)باشدزمان انتظار می

(MOVRP)یابی حمل ونقل چند هدفه گویند گونه مسائل را مسئله مسیر
توان از کم کردن تعداد وسایل به طور مثال می . 

دو  شامل VRPمسائلاما نوعی دیگر از  )2015qbalL,)نقلیه در کنار کمینه کردن مسافت طی شده توسط وسیله نقلیه نام برد

گرفته و مشتری نوع دوم  شامل تامین کنندگانی است که اجناس  مشتری نوع اول کاال را از انبار تحویل .شودنوع مشتری می

VRPBاینگونه از مسائل. فرستندرا به انبار می
 

 را مسئله اطالعات, محققان هادر برخی از پژوهش .(Cuervo,2014)نام دارد 

زیرا اطالعاتی که از مسئله داریم به صورت قطعی . شوددر نظرگرفته می فازی یا احتمالی ها بلکه داده ,گیرندنمی نظر در قطعی

 که شودمی گفته مثال طور به .باشد آمده دست به تجربه روی از تواندمی اطالعات 9فازی تقاضای با VRPدر .باشدویقین نمی

 باشد مثلثی فازی عدد یک تواندمی مقدار این که باشدمی واحد 1 تا 1 بین مثال یعنی واحد است 1 حدود مشتری تقاضای

(Cao,2010) شود به طور مثال گفته می شود که تقاضای مشتری به صورت تصادفی تعیین می ,در برخی دیگر از مقاالت

 مسائل در شده اضافه های محدودیت از یکی .(Gauvin,2014)کندتقاضای مشتری از تابع توزیع یکنواخت پیوسته پیروی می

VRP  باشدمی متفاوت باهم نقلیه وسایل بارگیری میزان که معنا بدین. باشدمی 8ناهمگن نقلیه وسیله ناوگان(Koç,2015)  در

 VRP درمسئله .(Kuoa,2009)بود نخواهد یکسان هم با متفاوت روزهای در نقلیهوسایل سرعتVRP از مسائل برخی

 1 پریودیک VRP درنوعی دیگرکه مسائل ولی باشدمی نظر مورد روز دریک مشتری به دهیسرویس ساده همان یا کالسیک

. (Lúcia,2001)باشد روز چند یا تواند دو می زمان این که شودمی نظرگرفته در زمانی دوره یک در دهیسرویس, نام دارد

) (VRPSTWنرم زمانی پنجره حالت در VRP مسئله مباحث از دیگر یکی
 نرم زمانی پنجره با نقلیه وسیله مسئله .باشدمی  

 کمینه هدف .دهی شودداردکه باید سرویس وجود مشتری تعدادی و بوده مرکزی انبار یک دارای کالسیک نقلیه وسیله همانند

 دارای بازه این .باشد می بازه یک در زمانی محدودیت دهنده نشان شده بحث زمانی پنجره. باشدمی جابجایی هزینه کردن

 پنجره نکردن رعایت هزینه, زمانی بازه این نکردن رعایت صورت در .باشددهی میشروع سرویس زمان دیرترین و زودترین

زمان های جدید تحویل و باربرداری هم یکی از شرایط و محدودیت(Beheshti,2015)  دشومی های دیگر اضافههزینه به زمانی

اجناس دیگری را تحویل وسیله نقلیه به منظور  ,مشتری بعد از  تحویل گرفتن کاال از وسیله نقلیهبدین معنا که . باشدمی

در این مسائل مشتری دریافت و فرستادن . باشدمی VRPکه یکی از موضوعات جدید در حیطه مسائل. بازگشت به انبار بدهد

  این نوع از مسائل به اختصار. (Kirkpatrick,1983)دهدکاال را هم زمان انجام می
VRPSDP نامگذاری شده است. 

                                                           
6 - Multi objective vehicle routing problem 
7- Vehicle routing problem with backhaul 
8- Vehicle routing problem with fuzzy demand 
9 - Vehicle routing problem with heterogeneous fleet 
10 - Vehicle routing problem with periodic time 
11 - Vehicle routing problem with soft time windows 
12 - Vehicle routing problem simulated deliver and pickups 
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 :توضیح مسئله و مدل سازی .2

در این پژوهش به منظور نزدیک کردن  .شودمسئله باعث تغییر در که  به وجود آید ممکن است در دنیای واقعی شرایط خاصی

این است که مشتری بعد از  هامحدودیت یکی از .به آن اضافه شده است هاییمسئله به دنیای واقعی، شرایط و محدودیت

تحویل  اجناس دیگری را تحویل وسیله نقلیه به منظور بازگشت به انبار دهد اینگونه مسائل ,تحویل گرفتن کاال از وسیله نقلیه

های شیشه, ها به مشتریتحویل نوشابههای نوشابه در هنگام به طور مثال درکارخانه. شوندهمزمان نامیده می و باربرداری

هایی که شمش مس تولید می یا درکارخانه. (Avci,2015)گرددنوشابه توسط وسیله نقلیه بارگیری شده و به کارخانه باز می

شود و در بازگشت مقداری از های دیگر به منظور مصرف این شمش ها فرستاده میشمش مس تولید شده به کارخانه ,شود

طرح . شودشمش مس فرستاده می سازی به کارخانه تولید ر به عنوان ضایعات به منظور خالصترکیب شده با عناصر دیگمس 

محدودیت بعدی محدودیت پنجره  .یریابی وسیله نقلیه مطرح شده استاینگونه مسائل تازگی داشته و جدیدا اینگونه مسائل مس

به مشتری تحویل داده شود به طور مثال در مورد  (a , b)باشد به این معنا که کاال  باید در محدوده زمانی زمانی سخت می

  .(Baños,2013)باشددیر کرد و زود کرد بیش از موعد مورد نظر ممنوع می ,غذاهای فاسد شدنی

 
 منطقه قابل قبول در پنجره زمانی سخت . 2شکل  

 
 

باشد بدین معنا که در صورتی که کاال دیرتر از زمان مشخص و یا زودتر از زمان زمانی نرم میمحدودیت سوم شامل پنجره 

به طور مثال در صورتیکه جنس زودتر از زمان مشخص تحویل . شود شامل جریمه خواهد شدمشخص تحویل مشتری داده 

، شامل از زمان خاصی تحویل مشتری شودهای انبارداری شده و در صورتی که کاال دیرتر مشتری داده شود شامل هزینه

محدودیت چهارم وجود چند انبار برای سرویس دهی به . شودهای جریمه دیر کرد به علت کمبود اجناس اولیه میهزینه

) deدهی کندها سرویسبه مشتری, دو یا چند انبار ,توان به منظور کمینه کردن هزینهدر این حالت می. باشدمشتری می

)2015Oliveira,). و شرایط خاص های باال در آخرین مقاله علمی منتشر شده یک یا حداکثر دو محدودیتدر مورد مقاله 

همچنین سعی شده مدل  .ها باعث پیچیدگی زیاد مدل سازی و راه حل می شودزیرا ترکیب این محدودیت ،اعمال شده است

حال با توجه  را داشته باشد VRPبودن نسبت به تمام انواع مسائلسازی ما نسبت به مقاالت قبلی دارای قابلیت فهم و جامع 

نیز  شودمیه هایی که کمیندر مسئله ما هزینه .فوق العاده پیچیده خواهد بود مسئلهکار مدل سازی ,به زیاد شدن محدودیت 

که با کمینه کردن  ،کمینه کردن هزینه جابجایی است ،های پیشین هدفدر مقاله. با مقاالت پیشین دارد های زیادیتفاوت

ولی در این پژوهش عوامل متعددی وارد مسئله شده که در . آیدمسافت جابجایی یا کمینه کردن زمان جابجایی به دست می

باشد که به ازای هزینه ثابت وسیله نقلیه می ،های در نظر گرفته شدهیکی از هزینه .های پیشین نیامده استمقاالت و تحقیق

شود که این هزینه به تعداد وسایل نقلیه بستگی یک هزینه ثابت به تابع هدف افزوده می, شوداضافه می ای کههر وسیله نقلیه

هزینه ثابت ناشی از استفاده از , با وسیله نقلیه کمتر استفاده کردها را تمام محدودیت بدیهی است در صورتی که بتوان. ددار

های به وجود آمده از رعایت نکردن پنجره هزینه انبارداری یا کمبود موجودی یا دیگر هزینه. یه کمتر خواهد شدوسیله نقل

 .زمانی نرم که در اثر رعایت نکردن این پنجره به وجود خواهد آمد
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منطقه قابل قبول در پنجره زمانی نرم  .3شکل   

 

بدین معنا که . نامناسب استهزینه بعدی هزینه اضافی ناشی از استهالک و باال بودن مصرف سوخت به دلیل انتخاب مسیر 

کند یا که وسیله نقلیه در آن با سرعت کم عبور می ،مسیرهای باعرض کم. شودمسیرها به چند گروه تقسیم بندی می

هزینه دیگر هزینه ناشی از استهالک . ها باشداز جمله این تقسیم بندی توانمسیرهای اتوبان یا مسیرهایی با سراشیبی زیاد، می

بدین معنا که با زیاد شدن بار موجود بر روی وسیله نقلیه هزینه . میزان بار بر روی وسیله نقلیه است و سوخت به دلیل وجود

از میزان بار بر روی وسیله نقلیه از  میزان هزینه استهالک وسوخت اضافی ناشی. نیز بیشتر خواهد شد سوخت و استهالک

-میزان مصرف سوخت در واحد مسافت در واحد بار که واحد مسافت می)میزان مسافت در میزان بار در ضریب مصرف سوخت 

در نتیجه بهتر است اول وسیله نقلیه بار خود را در . آیددر ضریب نوع مسیر به دست می( اشدتواند کیلومتر و میزان بار تن ب

دهی به مشتریان دیگر سپس به سرویس ری که بیشترین سهم در میزان بار موجود در وسیله نقلیه را دارد تخلیه کندشه

  .به دست آوردن این هزینه نیاز به مدل سازی پیچیده و سختی دارد. بپردازد
 

 و عوامل تاثیر گذار برآن وانواع هزینه ها . 1جدول 

 عامل تاثیر گذار نوع هزینه

 jو iمیزان مسافت بین دو شهر   جابجاییهزینه 

 در پنجره زمانی نرم  iرعایت نکردن دیرترین زمان ورود وسیله نقلیه به شهر  هزینه دیر کرد

 نرم یدر پنجره زمان iبه شهر  هینقل لهیزمان ورود وس زودتریننکردن  تیرعا هزینه زود کرد

 تعداد وسیله نقلیه هزینه ثابت وسیله نقلیه

از استهالک و سوخت به  یناش یاضاف نهیهز

 نامناسب ریانتخاب مس لیدل

 نوع مسیر 

هزینه استهالک و سوخت به دلیل وجود مقدار 

 بار بر روی وسیله نقلیه می باشد

مسافت بین و دو   وj به شهر  iمیزان بارموجود بر روی وسیله نقلیه در هنگام سفر از شهر  

 jو  iشهر  

 

های کمی را تحت پوشش محدودیتها این مقاله .باشدهای علمی چاپ شده دارای چند نقطه ضعف میاز نظر پژوهشی مقاله

هایی که ممکن است در دنیای واقعی وجود داشته باشد ولی در محدویتچند محدودیت را ندارند، و توانایی بررسی  قرار داده

در این  .دارد که در مقاالت علمی به آن پرداخته نشده است هایی در دنیای واقعی وجودهزینه، مقاالت علمی دیده نشده است

 .ها پوشش داده شوداین مشکل ,پژوهش سعی شده با استفاده از مدل سازی و متغیرهای تصمیم گیری جدید

 .بندی می شودباشدکه به دو زیر مجموعه تقسیمیالهای آن می Eمجموعه رئوس و   Vگرافی که ،G=(V,E)فرض کنید

تعداد  nنشان دهنده انبارها و همچنین  Vd= { Vn+p ،…،  Vn+1} ها و نشان دهنده مشتری Vc= { Vn ،…،  V1} مجموعه

باشد است که در بین انبارها توزیع شده است و تعداد آنها محدود می تعداد وسایل نقلیه k .باشدها میتعداد انبار pها و مشتری

انبارها برابر کل وسایل نقلیه مجموع وسایل نقلیه برای تمام (. است dnبرابر حداکثرتعداد وسایل نقلیه برای هر انبار)

 . دسترس خواهد بود در

 

( )                                                                                                                          
d

d

d V

n k
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هر وسیله نقلیه . دهی می کندهای مشخصی سرویسبه مشتری ،هر وسیله نقلیه از انبار بارگیری کرده و درطول مسیر خود

برابر تقاضایی است که id.هر مشتری دارای دو نوع تقاضا می باشد. دهدمتعلق به یک انبار بوده وتنها در یک مسیر سرویس می

ipشود و میi تحویل مشتری  وسایل . دهدجهت بازگشت به انبار تحویل وسیله نقلیه می iبرابر تقاضایی است که مشتری  

اگر  ،این موضوعبا توجه به . باشدمی Qنقلیه همگی همگن بوده و در بارگیری اولیه و در طول مسیر حداکثر بار مجاز برابر 

میزان بارگیری اولیه  0qو حمل می کند  iبرابر مقدار باری که وسیله نقلیه در هنگام رسیدن به مشتریiq فرض بگیریم مقدار

 : در آن صورت داریم  ،باشد

( )                                                                                                                             0

i i i

q Q

q d p Q



  
 

 اول محدودیت زمانی سخت در. دهی به مشتری تعریف شده استهای زمانی برای سرویسدو بازه زمانی به عنوان محدودیت

 ،دوم. وجود ندارد bi و دیرتر از زمان aiزودتر از زمان iدهی به مشتری به این معنا که اجازه سرویس ، [a,b]بازه زمانی

 از ودیرتر  Eiزمان از زودتر i مشتری به سرویس دهی در صورتیکه که معنا به این ،[E,L]زمانی بازه محدودیت زمانی نرم در

دهی به مشتری انجام می نرم رعایت نشود سرویس زمانی صورتیکه پنجره در .شامل جریمه خواهد شد ،ام پذیردانج Liزمان 

 ،ولی سیستم جریمه خواهد شد ولی این انحراف تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که پنجره زمانی سخت نقض نشده باشد ،شود

این مسئله شامل انواع مختلفی از انواع هزینه می باشد  .نخواهدگرفتدهی در آن زمان انجام در آن صورت به هیچ وجه سرویس

 :که برخی از آنها تازگی داشته و قبال مطرح نشده

که می تواند شامل خرید یا )ثابت وسیله نقلیه  هزینه در نظر گرفته شده که نقلیه وسیله هر ازای به: نقلیه هزینه ثابت وسیله

 که صورتی در است بدیهی. دارد بستگی نقلیه وسایل تعداد به هزینه این که شودمی دهافزو هدف تابع به (اجاره آن باشد

 .شد خواهد کمتر نقلیه وسیله از استفاده از ناشی ثابت هزینه ،رعایت کنیم کمتر نقلیه وسیله با را هامحدودیت تمام بتوانیم

 

 نقلیه هزینه ثابت یک واحد وسیله نقلیه  وسایل تعداد= نقلیه  هزینه ثابت وسیله                                                         ( )

 

این نوع هزینه به مسافت طی شده بستگی دارد و برابر است با مقدار کل مسافت طی شده که در : هزینه جابجایی وسیله نقلیه

) مسافت از واحد یک ازای به جابجایی هزینه
3W )البته هزینه محاسبه شده برای زمانی کاربرد دارد که نوع . ضرب خواهد شد

ها در اینجا مسیر. های منحصر به فرد خود را خواهد داشتها یکنواخت باشد این در حالی است که هر مسیر ویژگیتمام مسیر

به  iبنابر این هزینه جابجایی از شهر . ک ضریب در نظر گرفته شده استبه چند دسته تقسیم شده است و برای هر دسته ی

 از واحد یک ازای به جابجایی در هزینه( نمایش داده شده ijکه با) مسیر نوع برابر با میزان فاصله دو شهر در ضریب  j شهر

 .مسافت خواهد بود 

دهی به مشتری بیرون از بازه زمانی تعیین شده در پنجره در صورتیکه سرویس: نرم هزینه ناشی از عایت نکردن پنجره زمانی

میزان جریمه در نظر گرفته به ازای هر مشتری برابر با اختالف زمان سرویس دهی . سیستم جریمه خواهد شد ،زمانی نرم باشد

 .با زمان مجاز در میزان جریمه تاخیر یا تعجیل یک واحد زمان خواهد بود

با زیاد شدن بار موجود بر روی وسیله نقلیه هزینه : نه استهالک و سوخت به دلیل وجود مقدار بار بر روی وسیله نقلیههزی

میزان هزینه استهالک وسوخت اضافی ناشی از میزان بار بر روی وسیله نقلیه از . نیز بیشتر خواهد شد سوخت و استهالک

نقلیه در هنگام سفر بین این دو شهر در ضریب مصرف سوخت به ازای میزان بار  میزان مسافت بین دو شهر در میزان بار وسیله

به ( میزان مصرف سوخت در واحد مسافت در واحد بار که واحد مسافت میتواند کیلومتر و میزان بار تن باشد)وسیله نقلیه 

وسیله نقلیه در هنگام سفر بین دو شهر به  ،برای محاسبه این نوع از هزینه ابتدا باید میزان بار موجود بر روی. آیددست می

 . در فرمول بندی و مدل سازی مسئله عالئم زیر به کار رفته است.دست آورده شود

  : ها مجموعه
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: vd مجموعه انبارها  

: vc  هامشتریمجموعه  

 : vوعه رئوسمجم 

 : Kهوسایل نقلی  مجموعه 
 : پارامترها

ri : میزان تقاضای تحویل مشتری i 

 باشدمی در هر انبار دهنده شماره مسیرنشان:  kاندیس 

 باشددهنده شماره انبار مینشان:  dاندیس 

Pi  :میزان تقاضای باربرداری مشتری i 

si  :زمان سرویس دهی به مشتری 

dij :  فاصله مشتری i تا مشتریj  

 
Q   :حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه 

nd :  انبارتعداد وسایل نقلیه در دسترس در d 

tij   :زمان الزم برای سفر از مشتری i به مشتری j 

ai  :زودترین زمان سرویس دهی  به مشتری i در پنجره زمانی سخت 

bi  :دیرترین زمان سرویس دهی به مشتری i در پنجره زمانی سخت 

 M :عدد ثابت بزرگ دلخواه  

Ei  :زودترین زمان سرویس دهی به مشتری i در پنجره زمانی نرم 

Li  : دیرترین زمان سرویس دهی به مشتریi  در پنجره زمانی نرم 

CW  :بر )در واحد مسافت ( برحسب تن)روی وسیله نقلیه به ازای هر واحد بار بر هزینه سوخت و استهالک ناشی از میزان بار

 (حسب کیلومتر

W1  :دهی به مشتریهزینه جریمه ناشی از رعایت نکردن زودترین زمان سرویس i  در پنجره زمانی نرم به ازای یک واحد زمان

 ( بر حسب ساعت) 

W2  :هزینه جریمه ناشی از رعایت نکردن دیرترین زمان سرویس دهی به مشتری i  در پنجره زمانی نرم به ازای یک واحد

 ( بر حسب ساعت) زمان 

W3  : (کیلومتر)هزینه جابجایی به ازای یک واحد از مسافت 

ijπ  :نقلیه وسیله روی بار میزان از ناشی اضافی استهالک و سوخت هزینه محاسبه در مسیر نوع ضریب 

ijθ  :مسافت هزینه محاسبه در مسیر نوع ضریب 

F  :نقلیه وسیله واحد هر ثابت هزینه 

 :  گیریتصمیم هایمتغیر

Xijkd   :نقلیه وسیله اگر. باشد می یکو صفر گیری تصمیم متغیر k انبار به متعلق d  گره از i گره به j  برابر  آنگاه کند سفر 

 بود خواهد صفر برابر صورت این درغیر ویک  با

Sikd : مشتری  به دهی شروع سرویس زمان i 

L0kd  :نقلیه وسیله روی بر موجود بار میزان k انبار که هنگامی d کندمی ترک را. 

Lj  :نقلیه وسیله روی بر مانده باقی بار میزان k مشتری به دهی سرویس از بعد بالفاصله j 
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                                                                                                                    Min z =                          

( )                                                         
3 ( )

d c c

ijkd ij ij

d v k k j v i v

W X d 
   

    

 ( )                                                                     1 max ,0
c

j jkd

j v

W E S


 
  

 
 

(6)                                                                     2 max ,0
c

jkd j

j v

W S L


 
  

 
 

( )                                                                                  
c c

dikd

k K d v i v

F X
  

      

(9)                                                 
0

d c

kd djkd dj dj

d v k K j v

L X cw d 
  

        

(8)                                                  
d c c

j jikd ji ji

d v k K j v i v

L X cw d 
   

       

Subject to :                                                                   
( 1)                                                                          1,

d

ijkd c

d v k K i v

X j v
  

    

(  )                                                      1, ,
c c

djkd idkd d

j v i v

X X d v k K
 

      

 

 (  )                                                                 0, ,
d d

ijkd d

j v i v

X d v k K
 

    

(  )                                                                      , ,djkd d c

k K

X k d v j v


    

(  )                                                                          ,
c

djkd d d

k K j v

X n d v
 

   

(                )  1 , , , ,ikd ij i ijkd jkd c ds t t X s i v j v d v k K M          

 ( 6)                1 , , , ,ikd ij i ijkd jkd c ds t t M X s i v j v d v k K          

(  )                                                                              0, ,dkd ds d v k K    

( 9)                                                          , , ,j jkd j c da s b j v d v k K      

( 8)                                                      
0 , ,

c

dk j ijkd d

i v j v

L r X d v k K
 

     

( 1)                                                                            
0 , ,dk dL Q d v k K    

(  )                        0 1 , , ,j kd j j djkd d cL L r p M X d v k K j v         

(  )                        0 1 , , ,j kd j j djkd d cL L r p M X d v k K j v         

(  )                           1 , ,
d

j i j j ijkd c c

d v k K

L L r p M X i v j v
 

 
        

 
  

(  )                          1 , ,
d

j i j j ijkd c c

d v k K

L L d p M X i v j v
 

 
        

 
  

(  )                                                                                             ,j cL Q j v   

( 6)                                                 , , ,ihkd hjkd d

i v j v

X X k K d V h V
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(  )                                                                                                     ={0,1} Xijkd 

( 9)                                                                                                    L0kd , Sikd , Lj 

 

دهنده هزینه مجموع تابع هدف نشان در  رابطه شماره. باشدها مینوع مینیمم سازی مجموع هزینهتابع هدف این مسئله از 

رابطه  ،شودهزینه انتخاب مسیر نامناسب که به عنوان ضریب در هزینه قبلی ضرب می ،ها بین شهرهاجابجایی کل مسافرت

بیانگر هزینه رعایت نکردن دیرترین  6رابطه  ،تابع هدف بیانگر هزینه رعایت نکردن زودترین زمان پنجره زمانی نرم در  شماره

دهنده هزینه سوخت واستهالک ناشی از نشان 9رابطه ،دهنده هزینه ثابت وسیله نقلیهنشان  رابطه  ،زمان پنجره زمانی نرم

دهنده هزینه سوخت واستهالک ناشی از میزان بار موجود در نشان 8رابطه ،سیر میزان بار موجود در وسیله نقلیه در طول م

 .هنگام بارگیری تا رسیدن به مشتری اول را شامل می شود

 شوددهد که هر مشتری دقیقا یک بار توسط وسیله نقلیه بازدید میاطمینان می ،1 رابطه 

 شودشروع شده و به همان انبار ختم می دهد که سفر هر وسیله نقلیه از انبارنشان می،   رابطه 

 بار دیگر سفر کندتواند مستقیما از یک انبار به اندهد که وسیله نقلیه نمیتضمین می،   رابطه 

 باشدمی Kدهد که تعداد وسایل نقلیه و مسیرها دقیقا برابر اطمینان می،   رابطه 

 وسایل نقلیه در دسترس بیشتر نیستشوند از تعداد انبار خارج میای که از دهد که تعداد وسایل نقلیهنشان می،   رابطه 

 کند زمان ورود وسیله نقلیه به هر مشتری را تعیین می، 6 و  رابطه 

 گیردزمان خروج وسیله نقلیه از انبار را صفر در نظر می ،  رابطه 

 د نظر پنجره زمانی سخت قرار داردمور دهد که زمان ورود وسیله نقلیه به هر مشتری در بازهاطمینان می ،9 رابطه 

دهی به باشد که برابر میزان باری است که وسیله نقلیه به منظور سرویسنشان دهنده میزان بارگیری اولیه می ،8 رابطه 

 کندیک مسیر از انبار بارگیری میهای مشتری

 باشدماشین بیشتر نمی به ما اطمینان می دهد که میزان بارگیری اولیه از میزان ظرفیت ،1 رابطه 

 ین مشتری است دهی به اولنشان دهنده میزان بار بعد از سرویس ،  رابطه 

 باشدنشان دهنده میزان بار در طول مسیر می ،  رابطه 

 باشد میزان بار وسیله نقلیه در طول مسیر از میزان ظرفیت ماشین بیشتر نمی ،  رابطه 

دقیقا همان  ،ای که برای سرویس دادن به مشتری وارد مکان مشتری شدههر وسیله نقلیه ،که دهدمی اطمینان ،  رابطه 

 شودوسیله نقلیه از آن خارج می

 تنها میتوان اعداد صفر یا یک باشد  Xijkd نشان دهنده آن است که متغیر تصمیم گیری ،  رابطه 

 داشته باشندفی توانند اعداد مننمی  L0kd, Lj, Sikd  نشان دهنده آن است که متغیر های تصمیم گیری ،6 رابطه 

 

  نتایج عددی. 3

به وسیله  شده مثال طرح .است شده به صورت تصادفی طرحمثالی عددی  ،سازیبرای تضمین صحت نتایج حاصل از مدل

دستی آمده با نتایج واقعی آن که به صورت  سپس جواب به دست .شودمی ق حاصل از مدل سازی مربوطه حلروش دقی

 .باشدمی 6 تا   طبق جداول مثال طرح شده به ورودی مربوط هایداده. گرددمحاسبه شده، مقایسه می

 

 
 های ورودی مسئلهداده. 2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره مشتری
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 3,7 3,3 2,6 3,2 3,8 2,5 3,5 2,7 تقاضای تحویل

  1,3 1,5 3,5 3,5 2,3 2 3,2 3,4 باربرداری تقاضای

 7,4 7,5 7,6 7,7 7,5 7,6 7,4 7,7 سرویس دهی به مشتریزمان 

 7 7 2,5 3,1 1 3 7 1,5 زودترین زمان شروع پنجره زمانی نرم

 6 2,1 5,2 6 2,2 1777 1,5 4 دیرترین زمان شروع پنجره زمانی نرم

 7 7 2 1,5 1 2,5 7 7,3 زودترین زمان شروع پنجره زمانی سخت

 1777 2,5 5,2 6 3 1777 2 4,5 زمانی سختدیرترین زمان شروع پنجره 

 
 ضریب نوع مسیر. 3جدول 

 8 مشتری 7مشتری  6مشتری  5مشتری  4مشتری  3مشتری 2مشتری  1مشتری  

 1,1 1 1,5 1,1 1,2 1 1,4 1,1 1مشتری 

 1,5 1 1,5 1 1 1,1 1,5 1,3 2مشتری 

 1,3 .1 1,3 1 1 1 1,2 1,5 3مشتری 

 1,5 1,2 1,4 1 1,1 1 1,3 1 4مشتری 

 1 1,2 1,4 1 1,3 1 1,3 1,2 5مشتری 

 1 1 1 1,3 1 1,1 1,5 1,1 6مشتری 

 1 1 1 1,5 1,2 1,5 1,2 1,4 7مشتری 

 1 1 1,4 1,4 1,2 1,1 1 1 8مشتری 

 1 1,5 1 1,4 1,4 1 1,1 1 1انبار 

 1,4 1,5 1 1 1,1 1,5 1,5 1 2انبار 

 
 هافاصله بین گره. 4جدول 

 8 مشتری 7مشتری  6مشتری  5مشتری  4مشتری  3مشتری 2 مشتری 1مشتری  

 67 44 33 16 15 55 62 7 1مشتری 

 31 22 73 68 65 37 7 62 2مشتری 

 61 17 48 66 57 7 37 55 3مشتری 

 52 43 24 31 7 57 65 15 4مشتری 

 83 52 55 7 31 66 68 16 5مشتری 

 27 51 7 55 24 48 73 33 6مشتری 

 71 7 51 52 43 17 22 44 7مشتری 

 7 71 27 83 52 61 31 67 8مشتری 

 73 37 52 23 31 46 45 21 1انبار 

 32 23 78 73 73 31 12 73 2انبار 

 

 

 

 

 
 هافاصله زمانی بین گره. 5جدول 

 8 مشتری 7مشتری  6مشتری  5مشتری  4مشتری  3مشتری 2مشتری  1مشتری  

 3,5 2,7 2,7 7,8 7,8 2,6 4,1 7 1مشتری 
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 4 1 2,7 3,2 3 1,5 7 3,8 2مشتری 

 3,7 7,8 2,3 3,1 2,3 7 7,8 3,7 3مشتری 

 3,7 2,4 1,6 1,4 7 2,3 4 7,7 4مشتری 

 2,2 2,3 3,6 7 1,3 3,1 4,2 7,3 5مشتری 

 1,2 2,4 7 3,4 1,1 2,5 2,7 2 6مشتری 

 1,7 7 2,4 3,7 2,4 1,2 1,2 2,3 7مشتری 

 7 1,7 1,8 3,2 2,3 3,1 2,6 3,1 8مشتری 

 2 2,1 2,4 1,5 2 2,1 2,3 1 1انبار 

 3,7 2 2 2 1,3 2,2 7,8 1,8 2انبار 

 
 اطالعات ورودی مسئله. 6جدول 

دهی به هزینه جریمه ناشی از رعایت نکردن زودترین زمان سرویس

 در پنجره زمانی نرم به ازای یک واحد زمان i مشتری

 واحد 7,5

دیرترین زمان سرویس دهی به هزینه جریمه ناشی از رعایت نکردن 

 در پنجره زمانی نرم به ازای یک واحد زمان  i مشتری

 واحد 7,5

 تن 17 ظرفیت وسیله نقلیه

 واحد 7,72 هزینه جابجایی به ازای یک واحد از مسافت

هزینه سوخت و استهالک ناشی از میزان بار بر روی وسیله نقلیه به ازای 

 هر واحد بار در واحد مسافت

 واحد 7,771

 واحد 57 هزینه ثابت وسیله نقلیه 

 عدد  2 تعداد وسیله نقلیه موجود در هر انبار

 عدد 2 تعداد انبار

 
  شکل شماره  به صورت  Lingoو با استفاده از نرم افزار  دقیق حل وسیله به با توجه به داده های مسئله آمده دست به جواب

 .باشددارای کمترین هزینه می ،مار مسئلهشده است که در بین جواب های بیش 8   به این جواب برابر هزینه مربوط. باشدمی

 

 جواب مسئله. 4شکل

 

ابتدا رعایت محدودیت پنجره  ،Lingoبه جواب به دست آمده از نرم افزار  با توجه به منظور بررسی صحت مدل طراحی شده،

 محدودیت شودطور که در هر دو نمودار دیده میهمان .آمده است  و در نمودارهایزمانی نرم و سخت بررسی شده ونتایج آن 
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با توجه  رعایت شده است کهکامال جره زمانی نرم و پنجره زمانی سخت پندر بازه زمانی ها دهی به مشتریزمان شروع سرویس

  .رعایت کردن پنجره زمانی نرم ،هزینه این محدودیت برابر صفر شده است

 

  نرمبررسی محدودیت پنجره زمانی . 1نمودار

 

  سختبررسی محدودیت پنجره زمانی . 2نمودار

 

 

 ،زمانبا توجه به تقاضای باربرداری و تحویل هم  ابتدا در نمودار شماره . شودسپس محدودیت ظرفیت ماشین بررسی می

با توجه به بارگیری   سپس در نمودار شماره  .شوددر طول مسیر با ظرفیت وسیله نقلیه مقایسه می میزان بار وسیله نقلیه

باشد محدودیت ظرفیت وسیله طور که در نمودار ها مشخص میهمان. شودرعایت میزان ظرفیت وسیله نقلیه بررسی می ،اولیه

مده توسط با مقدار به دست آ دستیپس از اینکه هزینه محاسبه شده به صورت  .رعایت شده استدر هر دو مورد کامال نقلیه 

 .توان نتیجه گرفت که مدل سازی انجام گرفته، کامال صحیح بوده استمی ،دقیقا یکسان بودنرم افزار 
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 بررسی محدودیت ظرفیت ماشین در طول مسیر . 3نمودار

 

 

 بررسی محدودیت ظرفیت بارگیری اولیه. 4نمودار

 

 

 :نتیجه گیری

کالسیک اضافه شده بود ولی در این  VRPیا شرایط خاص به مسئله  یک یا دو محدودیت پیشین هایدر مقاالت وپژوهش

ها زیادتر و مسئله گستردگی بیشتر داشته مقاله سعی شد به منظور نزدیک شدن به دنیای واقعی تعداد این شرایط و محدودیت

زان بار موجود در وسیله هزینه سوخت واستهالک ناشی از می همچنین انواع هزینه های مختلف دارای نوآوری از جمله. باشد

سازی چنین که مدلواضح است . مطرح گردید که در پژوهش های قبلی دیده نشده بود هزینه انتخاب مسیر نامناسب و نقلیه

که باعث به وجود آمدن تعداد محدودیت های زیاد و تابع هدف طوالنی و متغیرهای  هایی استای دارای پیچیدگیمسئله

سپس به صورت تصادفی مثالی طراحی شده و با توجه به مدل . پیشین شده است هایبه پژوهشگیری جدید نسبت تصمیم
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حل شد و سپس جواب آن با نتایج به دست آمده توسط حل دقیق مقایسه مثال  Lingoنرم افزار سازی انجام شده و به وسیله 

  .شده وصحت مدل مطرح شده تایید گردید

بودن مسئله می توان به منظور حل مسئله در ابعاد بزرگ از روش های فراابتکاری  NP-Hardدر پژوهش های آتی با توجه به 

ای جابجایی مکان تعدادی از هتوان مکان انبار را نامعلوم درنظر گرفت و یا به منظور کم کردن هزینههمچنین می. استفاده کرد
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