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چکیده
.این مقاله بر اساس مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی داخلی جهت بهینه سازی هزینه های لجستیک انجام گرفته است
" امروزه طراحی سیستمهای حملونقل توجه محققین را به مفهوم زنجیره تامین معکوس سوق داده است به گونهای که مسأله
 یکی از کاربردهای این.مسیریابی وسایل نقلیه با دریافت و تحویل همزمان" جهت مدیریت جریان بازگشتی کاال اهمیت یافتهاست
- مدیریت گردش جریان پالتهای پر و خالی حمل قطعات اولیه در زنجیره تامین خودرو و بازپرسازی ذخیره پالت در تامین،مسأله
 در این تحقیق مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با دریافت و تحویل در حالت چندمحصولی و همراه با مالحظات.کنندگان است
-کاربردی توسعه یافته است که در آن امکان برآوردهسازی جزئی تقاضای دریافت و تحویل مشتریان و بهرهمندی از ناوگان حملو
 مدلسازی ریاضی عددصحیح مختلط مسأله ارائه شده و جهت حل آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم ژنتیک.نقل ناهمگون وجود دارد
. نتایج نشاندهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در حل مسأله میباشد.استفاده شدهاست
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ABSTRACT
This article is based on a case study of a domestic automaker to optimize logistics costs, with the
concept of reverse logistics in the design of transportation systems. “The vehicle routing problem with
simultaneous pickup delivery” is applicable for the management of direct and reverse flow of pallets in
the automotive supply chain. Replenishment of pallet stock at suppliers requires the optimization of
fleet with simultaneous pickups and deliveries of full and empty pallets. This research is accomplished
to study the “Vehicle Routing Problem with Deliveries and Pickups” with real life assumptions,
considering the simultaneous and split pickup delivery of various products and a heterogeneous fleet. A
Mixed Integer Linear Programming model is developed and large instances are solved using a Genetic
algorithm. The results show the efficiency of the proposed algorithm for solving the problem.
KEYWORDS
Heterogeneous Vehicle Routing Problem, Simultaneous Pickup Delivery, Split Delivery, Genetic
Algorithm
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 -1مقدمه
مسأله مسیریابی ناوگان حمل با برداشت و تحویل توسعه یافته مسأله
مسیریابی ناوگان حمل میباشدد کده در آن مشدتریان دارای دو ندو
تقاضای تحویل و دریافت کاال میباشند .ایدن مسدائل بده سده دسدته
اصلی تقسیمبندی میشوند .در دسته اول موسوم به " ابتدا تحویدل-
سپس برداشت" ،این فرض در نظرگرفته میشود که مشتریان بده دو
گروه مشتریان با تقاضای دریافت صرف و مشتریان با تقاضای تحویل
صرف تقسیمبنده شده و عملیات برآوردهسازی مشتریان نو دوم تنها
پس از تحویل نیاز کلیه مشتریان نو اول امکانپذیر خواهدبود .دسته
دوم به "تحویل و برداشت مختلط" موسوم است .در این نو مسأله بر
خالف نو قبل گرههای مشتری با تقاضای دریافت یا تحویل کاال می
توانند به طور همزمان در مسیر حرکت وسایل نقلیه قدرارگیرندد .لدذا
میزان بار ناوگان حمل با مراجعه به هر گره مدی تواندد افدزای و یدا
کاه یابد و بر خالف مسائل پایه مسدیریابی ،روندد کاهشدی صدرف
نخواهددد داشددت .دسددته سددوم مسددائل تحویددل و برداشددت همزمددان
( )VRPSPDمی باشد .در این مسأله مشتریان میتوانند همزمان بده
دریافت و تحویل کاال بپردازند .طی دهه اخیر VRPSPD ،بده دلیدل
کاربرد باالی آن در سیستمهای لجستیک مستقیم و معکوس شدامل
فرآیندهای جمعآوری و توزیع کاال ،توجه محققین بسیاری را به خود
جلب کردهاست.
حوزه کاربردی دیگر در مسائل مسیریابی ناوگان حمل امکان تحویدل
جزئی تقاضای گره های مشدتری ( )SDVRPاسدت .در ایدن مسدأله،
امکان تقسیم تقاضای مشتریان میان چندین وسیله نقلیه فراهم بوده
و هدف مسأله در حالت کلی کمینه سازی کل مسدافت پیمدودهشدده
توسط ناوگان حمل است .با لحاظ نمودن امکان تحویل جزئی ،هزینه
حمل و نقل می تواند به شکل چشمگیری کاه یابد.
در این مقاله مدلی کاربردی بده سدفارش یدک شدرکت خودروسدازی
داخلی توسعه داده شده است کده برگرفتده از نیداز بخد باالدسدتی
زنجیره تامین خودرو جهت مدیریت گردش اندوا پالدت هدای حمدل
قطعات اولیه میان تامینکنندگان و انبارمرکزی است .در این مدل که
آن را تحت عنوان "مسیریابی ناوگان ناهمگون بدا دریافدت و تحویدل
همزمان و چندبخشی" ( )HVRPSSPDنامگذاری میکنیم ،امکدان
تقسیم تقاضای دریافت و تحویل مشتریان برای هر ندو قطعده میدان
چندین وسیله نقلیه فراهم بوده و ناوگدان حمدلونقدل نداهمگن و بدا
ظرفیت محدود وسایل نقلیه در دسترس میباشد.
مطالعات متعددی در دو حوزه مسائل مسیریابی ناوگان حمل با
برداشت و تحویل همزمان و مسیریابی با امکان تحویل جزئی تقاضا
صورت گرفتهاست .مسأله  VRPSPDبه تفصیل توسط پاراق بررسی
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شده است و دو دسته اصلی این مسائل شامل دریافت و تحویل
همزم ان و غیرهمزمان به همراه روش های حل دقیق ،ابتکاری و
فراابتکاری موجود در ادبیات موضو به طور کامل تشریح شدهاست
[ .]1مسأله  VRPSPDبه همراه پنجره زمانی خدمترسانی به
مشتریان توسط فن بررسی شدهاست و از الگوریتم جستجوی ممنو
جهت حل مسأله در ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شدهاست [.]2
الگوریتم ازدحام ذرات جهت حل مسأله مشابه توسط جین ارائه
شدهاست [ .]3الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنو و کلونی مورچگان
نیز برای این مسأله توسط یوسفیخوشبخت و همکاران ارائه شده
است [.]4
ایده مسأله  SDVRPاولین بار توسط درور در سال  1990مطرح
شد که علی رغم سادگی مفهوم مسأله ،تاکنون کاربردهای عملی
بسیاری یافتهاست [ .]5در سال های اخیر اغلب محققین به ارائه
روشهای حل دقیق و یا ابتکاری جهت حل مسأله در مقیاسهای
متوسط و بزرگ باالخص در کاربردهای عملی پرداختهاند .برای مثال
جین و همکاران به ارائه روش حل دقیق مبتنی بر تولید ستون برای
مسأله  SDVRPپرداختهاند [ .]6آرچتی و همکاران به مرور ادبیات
مسائل  SDVRPپرداختهاند .در این دسته از مسائل ،هر مشتری
میتواند توسط بی از یک خودرو سرویسدهی شده و یا هر خودرو
می تواند بی از یک مسیر را بپیماید .دو فرض ذکر شده می توانند
به صورت جداگانه و یا همزمان در مسأله لحاظ گردند [ .]7چن و
همکاران مسأله  SDVRPرا بررسی کردهاند .ایده متفاوت پژوه
این نویسندگان متغیر تصمیم بودن مکان رخداد برداشت و تحویل
تقاضا توسط ناوگان حمل در شبکه مسأله است .جهت حل مسأله
ابتدا به کمک یک الگوریتم ابتکاری کارا پاسخ اولیه موجه در زمان
کم تولید شده سپس به کمک الگوریتم جستجوی همسایگی پاسخ
تولید شده به تدریج بهبود داده میشود [ .]8زنگ و همکاران مسأله
 SDVRPرا در حالت وجود چند دپو بررسی کردهاند .در این مسأله
دپوی آغاز و اتمام مسیر خدمت رسانی به مشتریان برای هر وسیله
حمل و نقلیه لزوماً یکسان نمیباشد .محققین از الگوریتم فراابتکاری
کلونی مورچگان جهت حل مسأله در ابعاد بزرگ استفاده کردهاند[.]9
ژنگ و همکاران مسأله  SDVRPرا در کاربردهای لجستیک در
مواقع بحران شهری بررسی کرده و روش ابتکاری تکاملی را برای حل
مسأله بهکارگرفتند [ .]10بزرگی امیری و همکاران به ارائه الگوریتم
ممتیک جهت حل مسأله  SDVRPپرداختهاند .در این مسأله میزان
مصرف سوخت وسایل نقلیه وابسته به مسافت طی شده و میزان بار
آنها بوده ،لذا هدف مسأله کمینهسازی کل مسافت طی شده می-
باشد [ .]11مشرفجوادی و لی مسأله  SDVRPرا در حالت چند-
محصوله و مشتریمحور بررسی کردهاند به طوری که هدف مسأله
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کمینه سازی کل زمان انتظار مشتریان در توزیع چندین نو کاال در
شبکه به کمک ناوگان حمل با ظرفیت محدود میباشد .مدل ارائه
شده می تواند جهت توزیع کاالهای مورد نیاز در مواقع رخداد بحران
استفاده شود .جهت حل مسأله در مقیاس متوسط و بزرگ از ترکیب
دو الگوریتم شبیه سازی تبرید و الگوریتم جستجوی همسایگی
استفاده شده است [.]12

 -2تعریف مسأله
مسأله در قالب گراف جهتدار ) G = (N, Aمدلسازی میشود.
} N = {0, … , nمجموعه رئوس است که در آن اندیس صفر متعلق
به انبار مرکزی و سایر  nرأس نشانگر گرههای مشتری میباشد.
} A = {(i, j): i, j ∈ V, i ≠ jمجموعه یالهای گراف است .هر
مشتری دارای دو نو تقاضای دریافت قطعات و تحویل قطعات جهت
ارسال به انبار مرکزی میباشد که به ترتیب با  demwiو demmwi
نشان داده میشود .فرض شدهاست } V = {1, … , vوسیله نقلیه
ناهمگن در دسترس میباشد که از حیث هزینههای ثابت و متغیر
حملونقل و همچنین ظرفیت با یکدیگر متفاوتاند .هزینه پیمای
گره های شبکه بر اساس فاصله اقلیدسی آنها در نظر گرفتهشده و
ماتریس هزینهها متقارن است .امکان برآوردهسازی چندبخشی
تقاضای تحویل و دریافت مشتریان توسط ناوگان حملونقل وجود
دارد.
هدف مسأله  HVRPSSPDیافتن مسیرهای بهینه حرکت
وسایل نقلیه جهت تامین تقاضای مشتریان با حداقل هزینه کل می-
باشد.
 -2-1فرضیات مسأله
فرضیات موجود در مسأله  HVRPSPPDبه قرار زیر است:
هر وسیله نقلیه حداکثر میتواند یک مسیر را پیموده و عملیات
تحویل و دریافت را انجامدهد ،اما بهدلیل آن که میزان تقاضای گره-
های مشتری برای انوا قطعات میتواند بی از ظرفیت حمل بزرگ-
ترین خودروی در دسترس باشد ،امکان برآوردهسازی تقاضای تحویل
و دریافت مشتریان به صورت چندبخشی و توسط چند خودروی
مختلف فراهم است.
 در شرو و پایان مسیر حرکت هر وسیله نقلیه گره انبار
مرکزی قرار دارد.
 کل بار موجود در هر وسیله نقلیه نباید از کل ظرفیت آن
تجاوز کند.
 ناوگان حملونقل به صورت ناهمگون بوده و از هر نو
وسیله نقلیه به تعداد کافی (بیشمار) در دسترس است.
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 هر خودرو پس از بارگیری قطعات موردنیاز در انبار مرکزی،
تقاضای دریافت گرههای مشتری را در مسیر خود تامین
مینماید.
 هر خودرو پس از اتمام مسیر ،تقاضای تحویل جمعآوری
شده از گرههای مشتری را به انبار مرکزی باز میگرداند.
 -2-2مجموعهها و پارامترها
𝑁 :مجموعه کل گره های موجود در شبکه (گره انبار مرکزی با
اندیس  0نشان داده میشود و گره های مشتری با مجموعه Nc
نمای داده می شود) به طوری کهN = {0} ∪ Nc :
 :Wمجموعه قطعات
 :Vمجموعه وسایل نقلیه
 :Cijvهزینه استفاده از وسیله حملونقل vام از گره  iبه گره j
 :FVvهزینه ثابت به کارگیری وسیله حملونقل vام
 :CVvحداکثر ظرفیت وسیله حملونقل vام به متر مکعب
 :demwiتقاضای قطعه نو  wکه باید به گره مشتری  iتحویل
دادهشود.
 :demmwiتقاضای قطعه نو  wکه باید از گره مشتری i
برداشتشود.
 :lwحجم اشغالی یک واحد قطعه نو  wبه متر مکعب
 :Mعدد بسیار بزرگ
 -2-3متغیرهای تصمیمگیری
𝑣𝑗𝑖𝑥 :متغیری صفر و یک است که در صورتی وسیله نقلیه vام
مستقیماً از گره  iبه گره  jحرکت کند ،مقدار یک و در غیر اینصورت
مقدار صفر میگیرد.
v
 : QEwijمتغیری پیوسته است و برابر مقدار بار از نو تحویل به
مشتریان از قطعه  wموجود در خودروی  vاست هنگامی که خودرو
یال  i-jرا میپیماید.
v
 : QFwijمتغیری پیوسته است و برابر مقدار بار از نو دریافت از
مشتریان از قطعه  wموجود در خودروی  vاست هنگامی که خودرو
یال  i-jرا میپیماید.
𝑣𝑖𝑦 :متغیری صفر و یک است که در صورتی که گره  iتوسط
خودروی  vبازدید شود مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می-
گیرد.
v
 : AEwiمتغیری پیوسته است و برابر مقدار قطعه  wاست که
توسط خودروی  vبه گره تامین کننده  iتحویل داده میشود.
v
 :AFwiمتغیری پیوسته است و برابر مقدار قطعه  wاست که
توسط خودروی  vاز گره تامین کننده  iبرداشت میشود.
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 :uivمتغیر پیوسته جهت تعریف محدودیتهای حذف زیرتور
مسأله
 -2-4مدلسازی ریاضی مسأله
𝑛

()1

𝑛

𝑣
𝑗+ ∑ ∑ 𝐹𝑉𝑣 𝑥0

𝑣
𝑗𝑖𝑥

𝑛

∗ 𝑣𝑗𝑖𝑐 ∑ ∑ ∑ = 𝑧 min
𝑣 𝑖=0 𝑗=0

𝑣 𝑗|𝑗=1

s.t.
()2

𝑗∀
𝑉 ∈ 𝑣∀ ∈ 𝑁,

()3

𝑣∀ ∀𝑗 ∈ 𝑁 ,
𝑉∈

()4

𝑉 ∈ 𝑣∀

()5

𝑉 ∈ 𝑣∀

()6

𝑉 ∈ 𝑣∀

()7

𝑖|𝑖∀ ∀𝑤 ∈ 𝑊 ,
≠0

()8

𝑖|𝑖∀ ∀𝑤 ∈ 𝑊 ,
≠0

()9

𝑖|𝑖∀ ∀𝑣 ∈ 𝑉,
≠0

()10

𝑖|𝑖∀ ∀𝑣 ∈ 𝑉,
≠0

()11

𝑤∀ ∀𝑣 ∈ 𝑉,
∈ 𝑊, ∀𝑗|𝑗 ≠ 0

()12

𝑤∀ ∀𝑣 ∈ 𝑉,
∈ 𝑊, ∀𝑗|𝑗 ≠ 0

()13

𝑖 |𝑁 ∈ 𝑗 ∀𝑖,
𝑉 ∈ 𝑣∀ ≠ 𝑗 ,

()14

∀i, ∀j ∈ N| j
≠ 0 , ∀v ∈ V

𝑛

𝑛

𝑣
𝑗𝑖𝑥 ∑
𝑣𝑖𝑗𝑥 ∑ =
𝑖=0
𝑛

𝑖=0

𝑣
𝑗𝑖𝑥 ∑
𝑣𝑗𝑦 =
𝑖=0
𝑛
𝑣
𝑗∑ 𝑥0
≤1
𝑛

𝑗=1

𝑣
𝑖𝑤𝐸𝐴 ∑ ∑
𝑣𝑉𝐶 ≤ 𝑤𝑙 ∗
𝑤 𝑖=1
𝑛
𝑣
𝑖𝑤𝐹𝐴 ∑ ∑
𝑣𝑉𝐶 ≤ 𝑤𝑙 ∗
𝑤 𝑖=1
𝑣
𝑖𝑤𝐸𝐴 ∑
𝑖𝑤𝑚𝑒𝑑 =
𝑣
𝑣
𝑖𝑤𝐹𝐴 ∑
𝑖𝑤𝑚𝑚𝑒𝑑 =
𝑣
𝑣
𝑖𝑤𝐸𝐴 ∑
𝑣𝑖𝑦 ≤ 𝑀.
𝑤
𝑣
𝑖𝑤𝐹𝐴 ∑
𝑣𝑖𝑦 ≤ 𝑀.
𝑤
𝑛

𝑛

𝑣
𝑣
𝑣
𝑗𝑖𝑤𝐸𝑄 ∑
𝑖𝑗𝑤𝐸𝑄 ∑ −
𝑗𝑤𝐸𝐴 =
𝑖=0

𝑛

𝑣
𝑣
𝑗𝑤𝐹𝐴 +
𝑖𝑗𝑤𝐹𝑄 ∑ =
𝑖=0

𝑖=0
𝑛
𝑣
𝑗𝑖𝑤𝐹𝑄 ∑
𝑖=0

𝑣
𝑣
𝑗𝑖𝑤𝐸𝑄 ∑
𝑗𝑖𝑤𝐹𝑄 ∑ ∗ 𝑙𝑤 +
𝑤𝑙 ∗
𝑣
𝑗𝑖𝑥 𝑣𝑉𝐶

𝑤

𝑤

≤

uiv − ujv + n ∗ xijv ≤ n − 1
}∈ {0,1}, 𝑦𝑗𝑣 ∈ {0,1
v
v
v
QFwij
, AEwi
, AFwi
, uiv ≥ 0

xijv

v
QEwij
,

تابع هدف مسأله ( ،)1هزینه کل سیستم شامل هزینههای ثابت و
متغیر حملونقل وسایل نقلیه را کمینه میکند .محدودیت شماره
( )2بیانگر آن است که تعداد یالهای ورودی و خروجی از هر گره
یکسان میباشند .در محدودیت شماره ( )3ورود هر وسیله نقلیه به
هر گره مشتری منوط به بازدید شدن آن گره توسط وسیله نقلیه
است .طبق محدودیت شماره ( ،)4تمامی وسایل نقلیه می توانند
حداکثر یک مرتبه از انبار مرکزی خارج شوند .محدودیت شماره ()5
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بیانگر آن است که مجمو حجم قطعاتی که توسط هر وسیله نقلیه
به گرههای مشتری تحویل داده میشوند ،نباید از ظرفیت حمل آن
تجاوز کند .به طور مشابه ،در محدودیت شماره ( )6مجمو حجم
قطعاتی که توسط هر وسیله نقلیه از گره های مشتری برداشت می-
شود ،نباید از ظرفیت حمل آن تجاوز کند .محدودیت شماره ()7
بیان گر آن است که تقاضای دریافت هر مشتری برای هر قطعه می-
تواند توسط وسایل نقلیه مختلف برآورده شود (دریافت چندبخشی).
به طور مشابه ،محدودیت شماره ( )8بیانگر امکان برآوردن
چندبخشی تقاضای تحویل مشتریان است .طبق محدودیتهای ( )9و
( ،)10تحویل قطعات به مشتریان و همچنین دریافت قطعات از آنها
توسط هر وسیله نقلیه منوط به بازدید شدن آنها توسط وسیله نقلیه
مورد نظر است .دسته محدودیتهای ( )11و ( )12جریان تقاضای
برداشت و تحویل مشتریان را در شبکه کنترل میکند .بدین صورت
که با عبور هر وسیله نقلیه از گره یک مشتری ،حجم بار آن از هر نو
قطعه به میزان حجم تقاضای دریافت و تحویل آن مشتری ،به ترتیب
کاه و افزای مییابد .محدودیت شماره ( )13عدم تجاوز بار هر
وسیله نقلیه از ظرفیت حجمی آن را در عبور از هر یال کنترل می-
کند .محدودیت شماره ( )14از ایجاد زیر تور در مسأله جلوگیری
میکند.

 -3الگوریتم ژنتیک
 -3-1مقدمه
بر اساس[ ]13مسائل ( VRPSPDمسیریابی وسایل نقلیه با دریافت
و تحویل همزمان) از جمله مسائل  NP-Hardهستند .از آنجایی که
مسأله  HVRPSSPDبا امکان دریافت و تحویل جزئی پیچیده تر
می باشد ،در سری مسائل  NP-Hardقرار می گیرد .بنابراین برای
حل مسأله از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است ،که در
ادامه به آن می پردازیم.
 -3-2معرفی الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری بهینهسازی ،با
در نظر گرفتن مجموعهای از نقاط فضای جواب در هر تکرار
محاسباتی ،به نحو مؤثری نواحی مختلف فضای جواب را جستجو
میکند بهطوری که جستجوی فضا به نواحی از آن که میانگین تابع
هدف در آنها زیاد بوده و امکان وجود نقطه بهینه کلی در آنها
بیشتر است ،سوق پیدا کند .در هر تکرار هر یک از پاسخهای موجود
در جمعیت ،ارزیابی شده و مقدار تابع هدف برای آن بهدست میآید.
سپس با اعمال عملگرهای ژنتیکی روی آنها پاسخهای جدید (در
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صورت بهبود) جایگزین پاسخهایی از جمعیت اولیه میشوند تا اندازه
جمعیت در تکرارهای مختلف الگوریتم ثابت باشد .بدین ترتیب،
اعضای جمعیت در یک رقابت بر اساس تابع هدف در طی نسلهای
مختلف ،کامل شده و متوسط مقدار تابع هدف در جمعیت بهبود می-
یابد.
 -3-3مراحل الگوریتم ژنتیک
 -1ایجاد جمعیت تصادفی اولیه و ارزیابی آن
 -2انتخاب والدین برای ایجاد جمعیت فرزندان
 -3اعمال عملگر تقاطع و تولید فرزندان جدید (با توجه به نرخ
تقاطع)
 -4اعمال عملگر جه

و تولید فرزندان جدید (با توجه به نرخ

در شکلهای ( )1و ( )2بخ های دوگانه یک کروموزوم برای
مسألهای شامل ش وسیله نقلیه و پنج گره مشتری نشان دادهشده-
است.

6
0.15
0.14
0.19
0.18
0.86
0.26

5
0.18
0.27
0.64
0.69
0.80
0.48

)مشتریان)1+
3
4
0.22 0.82
0.38 0.56
0.66 0.18
0.51 0.63
0.94 0.81
0.06 0.61

1
0.68
0.98
0.84
0.15
0.77
0.11

2
0.08
0.99
0.24
0.86
0.99
0.64

1
2
3
4
5
6

وسایل
نقلیه

شکل ( :)1بخش اول ساختار کروموزوم

جه )
 -5سنج

تابع هزینه جوابها و اعمال مکانیزم مدیریت

جوابهای ناموجه (در صورت وجود)
 -6انجام فرآیند به روزرسانی جامعه
 -7بازگشت به مرحله ( )2در صورت عدم تحقق شرایط خاتمه
الگوریتم
 -8پایان
 -3-4نحوه رمزگذاری مسأله و شکل مناسب کروموزوم
در مسأله مورد نظر ،هر کروموزوم از دو بخ تشکیل شدهاست.
بخ اول تعیین کننده ترتیب استفاده از وسایل نقلیه جهت
سرویسدهی به مشتریان است .این بخ از کروموزوم از یک ساختار
ماتریسی دو بعدی با ابعاد ) |𝑉| × (|𝑁𝑐 | + 1تشکیل شدهاست .به
عبارت دیگر ،وسایل حمل و نقل در سطرها و (تعداد مشتریان )1+در
ستونهای ماتریس قرار میگیرند .هر ژن در این ماتریس عددی
تصادفی در بازه ] [0,1میباشد .بخ دوم کروموزوم تعیین کننده
نو مسیر تخصیص داده شده به هر وسیله نقلیه است .این بخ از
کروموزوم از یک ساختار ماتریسی دو بعدی با ابعاد |𝑉| ×  1تشکیل
شده و به صورت باینری کدگذاری شدهاست .هر ژن در این ماتریس
نمایانگر نو مسیر تخصیص داده شده به هر وسیله حمل و نقل است
که شامل دو حالت مسیر مستقیم به گره مشتری و مسیریابی میان
گرههای مشتری (پیمودن مسیر شامل چندین گره مشتری) میباشد.
اگر یک وسیله نقلیه با مسیر مستقیم به یک مشتری سرویسدهی
نماید ،ژن مربوط به آن مقدار صفر و در غیر اینصورت مقدار یک
میگیرد.
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شکل ( :)2بخش دوم ساختار کروموزوم

 -3-5رمزگشایی کروموزوم
برای بدست آوردن جواب مسأله الزم است کروموزوم رمزگشایی
شود .با رمزگشایی کروموزوم جواب مسأله در چند بخ تعیین می-
گردد که در ادامه تشریح میشود.
ترتیب سرویسدهی وسایل نقلیه
آخرین ستون در بخ اول کرموزوم ،اولویت سرویسدهی به
مشتریان توسط وسایل نقلیه را نشان میدهد بهطوری که با مرتب-
سازی اعداد تصادفی تولید شده در این ستون به صورت صعودی،
شماره وسیله حمل و نقل متناظر با کمترین عدد تصادفی تولید شده
ابتدا سرویسدهی را آغاز کرده و به همین ترتیب سایر وسایل حمل
به ترتیب اولویت خود عملیات سرویسدهی را انجام خواهند داد.
برای هر وسیله حمل و نقل ،ترتیب سرویسدهی به مشتریان به طور
مشابه پس از مرتبسازی اعداد تصادفی تولید شده در هر سطر از
ماتریس به صورت صعودی ،مشخص خواهدشد.
سرویسدهی مستقیم و یا غیر مستقیم وسایل نقلیه
همانطور که در مثال شکلهای ( )1و ( )2مشاهده میشود،
ساختار دو بخشی یک کروموزوم با پنج گره مشتری و ش وسیله
حمل و نقل نمای داده شدهاست .در این مثال ،ابتدا ترتیب
سرویسدهی وسایل حمل و نقل به صورت دومین ،اولین ،چهارمین،
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سومین ،ششمین و پنجمین وسیله حمل تعیین میگردد .سپس با
توجه به بخ دوم کروموزوم ،برای وسیله نقلیه شماره دو با باالترین
اولویت سرویسدهی ،نو مسیر تخصیص یافته به صورت ارسال
مستقیم بوده و به مشتری شماره پنج سرویسدهی خواهد نمود ،زیرا
کمترین عدد تصادفی تولید شده در دومین سطر از بخ اول
کروموزوم متناظر با این مشتری میباشد .نو مسیر تخصیص یافته به
وسیله نقلیه شماره سه به صورت مسیریابی میان گرههای مشتری
است .لذا با مرتب سازی اعداد سطر سوم در بخ اول کروموزوم،
اولویت سرویسدهی به مشتریان توسط این وسیله حمل مشخص
میگردد که عبارتست از :چهارمین ،ششمین ،دومین ،سومین،
پنجمین و اولین مشتری .نحوه برآوردهسازی تقاضای مشتریان بدین
صورت است که هر وسیله نقلیه با خروج از انبار مرکزی ،با توجه به
ظرفیت خود بیشترین مقدار بارگیری اولیه قطعات را جهت تحویل به
مشتریان انجام میدهد .سپس با مراجعه به هر مشتری ،ابتدا تقاضای
دریافت آن برآورده میگردد؛ بدین صورت که کمینه میان تقاضای
دریافت مشتری و ظرفیت حمل خودرو تعیینکننده مقدار بار تحویل
دادهشده بوده و کمینه میان تقاضای تحویل مشتری و ظرفیت خالی
خودرو تعیینکننده میزان بار برداشتشده میباشد .این روند بر
اساس اولویت مراجعه به مشتریان برای هر خودرو اجرا میگردد .نکته
قابل توجه آن است که با اتمام میزان بار از نو تحویلی هر خودرو،
پیمای مسیر توسط آن به پایان نمیرسد ،زیرا امکان برآوردهسازی
تقاضای برداشت سایر مشتریان همچنان در ادامه مسیر وجود دارد.
سفر هر خودرو تنها در صورتی به پایان خواهدرسید که تکمیل
ظرفیت آن توسط بار برداشتشده توسط مشتریان به اتمام برسد
(زیرا امکان تخلیه بار پی از بازگشت به انبار مرکزی وجود نخواهد-
داشت) ،و یا تمامی مشتریان توسط خودرو موردنظر بازدید گردند.
 -3-6فرآیند انتخاب
در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی ،از روش انتخاب چرخ رولت جهت
انتخاب والدین استفاده میشود.
 -3-7جمعیت اولیه
جمعیت اولیه طبق ساختار نمای دو بخشی هر کروموزوم ،به
صورت تصادفی توسط اعداد در بازه ]( [0,1برای بخ اول هر
کروموزوم) و اعداد باینری (برای بخ دوم هر کروموزوم) تولید می
شود .اندازه جمعیت اولیه نیز از پارامترهای الگوریتم ژنتیک محسوب
می گردد.
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 -3-8نحوه انجام تقاطع و جهش
در بخ اول کروموزوم ،از روش تقاطع دو نقطهای استفاده شده
است که در آن ،دو موقعیت به عنوان موقعیتهای تقاطع ،به طور
تصادفی در ماتریس کروموزوم انتخاب شده و ژنهای والدین با
یکدیگر جابهجا میشوند .بدین ترتیب از تقاطع دو والد ،دو فرزند به
وجود میآید .عملگر جه در این بخ به روش جه حقیقی
اعمال میشود .بدین صورت که بر اساس پارامتر نرخ جه الگوریتم،
تعدادی از ژنهای کروموزوم به صورت تصادفی انتخاب شده و با یک
مقدار تصادفی جدید در بازه ] [0,1جایگزین میشود.
در بخ دوم کروموزوم نیز از روش تقاطع دو نقطهای استفاده شده-
است .همچنین روش جه دودوئی بر این بخ از کروموزوم اعمال
میگردد .در این روش ،یک ژن با متمم ساختن آن جه می یابد؛
بدینصورت که اگر ژن مورد نظر صفر بوده به ژن یک و برعکس
تبدیل خواهدشد.
در این الگوریتم در هر مرتبه ،عملگرهای تقاطع و جه تنها بر
روی یک بخ از کروموزوم (با احتمال یکسان) اعمال شده و هر دو
بخ به صورت توأمان تحت عملگرهای الگوریتم قرار نمیگیرند.
 -3-9رویکرد مقابله با جوابهای ناموجه پس از انجام تقاطع و
جهش
عملگرهای تقاطع و جه ممکن است جواب را به فضای ناموجه
هدایتکند .به همین دلیل بعد از هر عمل تقاطع و جه جدید،
موجه بودن جواب باید کنترل شود .بدین منظور باید این نکته کنترل
شود که تقاضای دریافت و تحویل کلیه مشتریان برآورده شدهباشد.
بدین منظور ،مکانیزمی جهت مدیریت محدودیت ارضای تقاضای
کلیه مشتریان در این بخ ارائه گردیده است .هدف از مدیریت
محدودیت مذکور ،حداقل کردن تخطی از شرایط محدودیت با در
نظر گرفتن یک هزینه جریمه است که بدین وسیله مطلوبیت پاسخ
منتاظر را در جمعیت کاه دهد .رابطه ( )15نمایانگر این رویکرد
میباشد.
𝑦𝑡𝑙𝑎𝑛𝑒𝑃𝑥𝑖𝐹 𝑍 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐹𝑖𝑥 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑉𝑎𝑟 + 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.
()15
𝑦𝑡𝑙𝑎𝑛𝑒𝑃𝑟𝑎𝑉 + 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.
)𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑖𝑠𝑎𝑒𝑓𝑛𝑖( ×
مقادیر 𝑥𝑖𝐹𝑡𝑠𝑜𝐶 و 𝑟𝑎𝑉𝑡𝑠𝑜𝐶

به ترتیب هزینههای
که در آن
ثابت و متغیر حمل و نقل در شبکه ،ضرایب
𝑦𝑡𝑙𝑎𝑛𝑒𝑃𝑥𝑖𝐹  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.و 𝑦𝑡𝑙𝑎𝑛𝑒𝑃𝑟𝑎𝑉  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟.به
ترتیب به عنوان هزینه جریمه ثابت و هزینه جریمه متغیر در
الگوریتم و 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑖𝑠𝑎𝑒𝑓𝑛𝑖 مقدار کل تقاضای برآورده نشده مشتریان
است و در واقع میزان تخطی پاسخ مسأله است.
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 -2تقاضای دریافت مشتریان برای هر نو قطعه از تابع توزیع

 -3-10نحوه به روزرسانی و شرایط خاتمه الگوریتم
رویکرد مورد استفاده بدین صورت است که کروموزومهای نسل
فعلی را در کنار فرزندان حاصل از آمیزش آنها با یکدیگر در نظر
گرفته و آنها را بر حسب میزان تابع هزینهاشان به صورت نزولی
مرتب میکنیم .آنگاه به تعداد جمعیت اولیه ،کروموزومها را از
ابتدای لیست مرتب شده مذکور ،به نسل بعد منتقل میکنیم و مابقی
کروموزومها را دور میریزیم .از آنجا که در این شیوه ،میتوان
تضمین کرد که کیفیت بهترین جواب الگوریتم در طول تکرارها بدتر
نمیشود ،این روش بی ترین کاربرد را در ادبیات داشته و معموالً
کمترین زمان حل را نیز موجب میشود .شرط خاتمه الگوریتم
ژنتیک رسیدن به تعداد تکرار از پی تعیین شده به عنوان یکی از
پارامترهای الگوریتم است.

الگوریتم ژنتیک پیشنهادی توسط نرمافزار Matlab R2016a

کد نویسی و اجرا شدهاست .برای سنج کارایی الگوریتم ارائهشده،
پنج مسأله تصادفی با ابعاد کوچک ،پنج مسأله تصادفی با ابعاد
متوسط و پنج مسأله تصادفی با ابعاد بزرگ اجرا شدهاست .مقدار
حاصل از بهترین جواب یافتهشده از نرمافزار گمز با پاسخ یافتهشده
توسط الگوریتم ژنتیک در مسائل با اندازه کوچک و متوسط مقایسه
شدهاست.
 -4-1تعریف ابعاد نمونه و پارامترهای مسأله
مقادیر پارامترهای مسأله در این مقاله تصادفی بوده و از توزیع
مشخصی پیروی میکنند .مقادیر تصادفی تولید شده در هر مسأله به
گونهای تنظیم شدهاست که مسأله دارای فضای موجه باشد .ابعاد
مسأله (تعداد گره های مشتری) در اندازه کوچک  5مشتری ،در
اندازه متوسط  20مشتری و در اندازه بزرگ  50مشتری در نظر
گرفته شدهاست .با توجه به آنکه اندازه ناوگان حمل و نقل در
دسترس در مسأله بدون محدودیت میباشد ،حداقل تعداد وسایل
نقلیه مورد نیاز از هر نو طبق رابطه ( )16مشخص میگردد.
) 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑 𝑖∑ max(∑𝑖 𝑑𝑒𝑚𝑖 ,
⌉
𝑣𝑉𝐶

⌈ = 𝑣𝑁

پارامترهای مسأله برای مثالهای عددی تصادفی به روش زیر به-
دستآمدهاست:
 -1تقاضای تحویل مشتریان برای هر نو قطعه از تابع توزیع
یکنواخت ] 𝑈[10,100بهدستمیآید( .تقاضای حجمی
تحویل هر مشتری برای کلیه قطعات تجمیع می گردد).
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دریافت هر مشتری برای کلیه قطعات تجمیع می گردد).
 -3مشتریان در مربعی با ابعاد ] [0,50با توزیع یکنواخت به
صورت تصادفی پراکندهاند و فاصله اقلیدسی آنها طبق
رابطه ( )17محاسبه میگردد.
𝐵𝐴𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑑
| = |√(𝑋𝐴 − 𝑋𝐵 )2 + (𝑌𝐴 − 𝑌𝐵 )2

()17

 -4حجم هر قطعه از تابع توزیع یکنواخت ] 𝑈[0,1بهدست-
میآید.
 -5سه تو وسیله نقلیه در مسأله لحاظ شدهاست که از هر
یک تعداد نامحدود در دسترس است .اطالعات وسایل

 -4نتایج محاسباتی

()16

یکنواخت ] 𝑈[10,100بهدستمیآید( .تقاضای حجمی

حملونقل عبارتست از:
-

وسیله نقلیه کوچک :ظرفیت حمل  10واحد کاال،
هزینه ثابت و متغیر حمل و نقل به ترتیب 5 :و 6000

-

وسیله نقلیه متوسط :ظرفیت حمل  80واحد کاال،
هزینه حمل و نقل به ازای واحد مسافت 6 :و 9000

-

وسیله نقلیه بزرگ :ظرفیت حمل  200واحد کاال،
هزینه حمل و نقل به ازای واحد مسافت 7 :و 20000

 -4-2تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک
پارامترهای الگوریتم ژنتیک پیشنهادی شامل تعداد تکرار ،اندازه
جمعیت ،درصدتقاطع ،درصد جه  ،نرخ جه در هر یک از بخ
های کروموزوم و فشار انتخاب مرتبط با چرخ رولت به کمک روش
تاگوچی تنظیم شدهاند .نتایج حاصل از طرح آزمای ها گویای این
است که تعداد آزمای های مورد نیاز برای تنظیم پارامترهای
الگوریتم ژنتیک با  7پارامتر و در سه سطح 27 ،عدد می باشد.
 -4-3گزارش و تحلیل نتایج اجرای الگوریتم ژنتیک
به منظور اعتبارسنجی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی ،در هر دسته
مسائل با اندازه کوچک ،متوسط و بزرگ  5مثال عددی تصادفی تولید
شده و پس از  3بار اجرای هر مثال ،بهترین پاسخ بدست آمده در
جداول ( )1و ( )2و ( )3گزارش شدهاست .الزم به ذکر است درصد
شکاف عنوان شده در این جداول از رابطه ) (18بدست آمده و زمان
حل به ثانیه در نظر گرفته شدهاست.
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درصد شکاف
هزینه حل دقیق  −هزینه الگوریتم ژنتیک
(=
) × 100
هزینه حل دقیق

()18

جدول ( :)1مقایسه الگوریتم ژنتیک با جواب بهینه در مسائل مقیاس
کوچک

درصد
شکاف
0%
0.21%
1.05%
1.5%
0.63%
0.68%

الگوریتم ژنتیک
هزینه
زمان حل
69096
4.08
39170
4.55
33400
4.54
30380
4.5
63000
4.8
4.5

پاسخ بهینه
هزینه
زمان حل
69096
1.44
39085
2.12
33050
1.51
29930
1.34
62600
1.17
1.516

شماره
مسأله
1
2
3
4
5
متوسط

جدول ( :)2مقایسه الگوریتم ژنتیک با جواب بهینه در مسائل مقیاس
متوسط

درصد
شکاف
2.98%
2.42%
2.56%
3.22%
3.36%
2.91%

پاسخ بهینه
الگوریتم ژنتیک
شماره
مسأله
هزینه
زمان حل
هزینه
زمان حل
1
167158 3915.08 172142
42.5
2
147430 3771.08 151008
42.88
3
161910 3828.55 166060
42.15
4
149568 3886.88 154387
43.24
5
167720 3965.35 173370
44.22
متوسط
3873.4
43

جدول ( :)3مقایسه الگوریتم ژنتیک با جواب بهینه در مسائل
مقیاس بزرگ

پاسخ بهینه
الگوریتم ژنتیک
زمان حل هزینه
هزینه
زمان حل
18000 539297
123.4
18000 305167 130.92
18000 423665 134.84
18000 529279
150.1
18000 638151
179.9
143.8

شماره
مسأله
1
2
3
4
5
متوسط

همانطور که از جداول ( )1و ( )2قابل مشاهده است ،درصد
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شکاف الگوریتم ژنتیک از پاسخ بهینه به طور متوسط برای نمونههای
با اندازه کوچک  %0.68و برای نمونه های با اندازه متوسط %2.91
میباشد .همچنین نسبت زمان حل الگوریتم ژنتیک به زمان حل
دقیق به طور متوسط برای نمونههای کوچک  2.9و برای نمونههای
متوسط  0.01میباشد .این مقادیر نشانگر آن است که الگوریتم
ژنتیک قادر است پاسخی نزدیک به بهینه را در مدت زمان معقول و
بسیار کوتاهتر از زمان حل بهینه در اندازه متوسط ارائه دهد .با درنظر
گرفتن دو عامل دقت و زمان در کنار یکدیگر ،الگوریتم ژنتیک نسبت
به الگوریتم دقیق عملکرد بسیار خوبی دارد .زمان حل بهینه به جز
نمونه مسائل در اندازه کوچک ،همواره بزرگتر از زمان حل الگوریتم
ژنتیک ارائه شدهاست و با افزای ابعاد مسأله ،این اختالف بیشتر
میشود .در مسائل با اندازه بزرگ زمان محاسبات حل بهینه به شدت
افزای یافته و در مدت  5ساعت نرمافزار گمز به جواب نرسیدهاست،
ارقام جدول ( )3حاکی از آن است که الگوریتم ژنتیک پیشنهادی از
حیث سرعت دستیابی به جواب مسأله در بازه زمانی کوتاه کارایی
خوبی داشته و در میانگین زمان  143.8ثانیه قادر به حل مسأله
مسیریابی با  50گره مشتری میباشد.
از آن جا که مسأله مسیریابی وسایل نقلیه از ماهیت عملیاتی و
کوتاه مدت در برنامه ریزی زنجیره تامین برخوردار است ،سرعت
باالی الگوریتم ارائه شده به عنوان مزیت رقابتی قابل توجه آن در
مقایسه با نرم افزار حل دقیق محسوب میگردد .به عبارت دیگر،
شرایط دنیای واقع ایجاب مینماید که تصمیمات مسیریابی وسایل
نقلیه در ابتدای هر دوره زمانی کوتاه مدت (روزانه و یا هفتگی) اجرا
شده و تخصیص مناسب ناوگان حمل و نقل به شبکه تعیینگردد .لذا
سرعت باالی الگوریتم پیشنهادی جهت تصمیمگیری در زمینه
مدیریت ناوگان حملونقل در شبکه کارایی مناسبی را به دنبال
خواهد داشت.

 -5نتیجه و جمعبندی
امروزه یکی از مباحث مهم و مطرح در برنامهریزی زنجیرهتامین،
لجستیک معکوس و مدیریت بازگشتیها میباشد؛ امری که طی دو
دهه اخیر ،صنایع زیادی در کشورهای پیشرفته بررسی در این زمینه
را آغاز کردهاند .در این مقاله با بررسی مسأله مسیریابی با برداشت و
تحویل همزمان در حالت چندمحصولی ،با درنظرگرفتن ناوگان حمل
ناهمگون و امکان تامین چندبخشی تقاضای مشتریان ،مدل مسأله به
شرایط دنیای واقعی نزدیک شدهاست .این فرضیات اگرچه پیچیدگی
محاسبات بارگیری وسایل نقلیه را موجب میشود ،اما با این حال
میتواند تاثیر چشمگیری در کاه مسافت طی شده و در نتیجه
هزینههای حملونقل بههمراه داشتهباشد .الگوریتم مبتنی بر الگوریتم
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