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 چکیده

لزله زی در زمان اد رسانتمرکز مقاله برای امد .ارائه شده است در شرایط امدادی در این مقاله یک مدل مسیریابی وسایل نقلیه

ها  ن ساختمانالی بیند و یا در فضای خابرای گروهی از انسان هاست که یا دچار رعب و وحشت شده و در فضای باز پراکنده شده

یاده سازی پاحیه فرضی چند ن گیر افتادند و نیاز به امکانات تجهیاتی نظیر آب و غذا و... دارند. در این جا مدل ارائه شده بر روی

قابل قبول ن باشد با کمک الگوریتم ژنتیک یک جواب مناسب در زمامی NP-Hardو سپس به دلیل این که مسأله از نوع شده 

   .برای هر نمونه مسئله ارائه خواهد شد

 كلمات كلیدي 

 مسئله تخصیص ؛الگوریتم ژنتیک ؛امداد رسانیمسیریابی وسایل نقلیه؛ 

 

A model of the routing - allocation of rescue by considering the uncertainty 

in the demand location and solve it using genetic algorithms 
3, Maral Shahmizad2, Saeed Khanchehzarrin1Peiman Ghasemi  
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ABSTRACT 

In this paper, we present a vehicle routing problem in terms of emergency. The focus of this research 

is on helping people when a natural disaster is happening, here we consider earthquake. The model has 

been implemented on several hypothetical areas and because the type of problem is NP-Hard, we use a 

genetic algorithm to solve the problem in the reasonable time. The propose of this paper is to be able to 

help more people by considering the restriction.  
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 مقدمه -1

سوانح و بالیای طبیعی به عنوان بخش جدایی ناپذیری از 

طبیعت همواره جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار داده است. این 

سوانح مستقل از نوع تقسیم بندی سیاسی کشورها، جوامع و نژادها، 

همه انسانها را تهدید می نماید. اما باید توجه داشت که سوانح به 

ستند؛ بلکه ساخت و سازهای بی رویه و خودی خود بحران نی

نامناسب در مسیر گسل ها، مسیل سیل ها و سایر فعالیتهایی که 

توسط بشر بدون توجه به پتانسیل و خطرات بالقوه طبیعی موجود 

انجام گرفته، باعث شده است تا سوانح طبیعی منجر به بروز بحران 

مشکالت عدیده ای هایی گاهاً غیرقابل مهار شده و جوامع بشری را با 

روبه رو سازد. بنابراین در یک نگاه کلی می توان شدت بحران ها را 

ناشی از دو عامل، نوع و شدت سانحه طبیعی و عملکرد و سطح 

 .آمادگی انسانها در شرایط قبل، حین و بعد از بروز سانحه دانست.

ریزی نشده و ای ناگهانی، برنامهبه عنوان یک تعریف فاجعه، واقعه

گردد. زمانی که صیبت بار است که خسارات شدیدی را سبب میم

یک حادثه عواقب و تبعات بسیار وخیم در یک منطقه داشته باشد، 

گروه از انسان  3پس از وقوع هر نوع زلزله . ]1[فاجعه رخ داده است

ها نیاز به امداد رسانی دارند: گروه اول افرادی هستند دچار رعب و 

اند، گروه دوم گروهی باز پراکنده شدهت شده و در فضای وحش

هستند که در زیر آوار گیر افتاده و دچار جراحت ویا حتی فوت شده 

اند، گروه سوم نیز افرادی هستند که در فضای خالی بین ساختمان 

ها گیر افتاده اند و با کمی تالش امکان رهایی آن ها وجود دارد. در 

که در محل  باشدمی 3 و 1این مطالعه تمرکز بر روی گروه های 

امکانات و تجهیزاتی نظیر چادر،  مندحادثه دیده باقی می مانند و نیاز

آب و غذا و ... می باشند. در این مقاله مدل ارائه شده بر روی چند 

 VRPناحیه فرضی پیاده سازی شده و سپس به دلیل اینکه مسئله 

یک یک با کمک الگوریتم ژنت باشدمی NP-Hardیک مسئله از نوع 

جواب مناسب در زمان قابل قبول برای هر نمونه مسئله ارائه خواهد 

در هر نمونه مسئله تعدادی نقاط تقاضا که همان نواحی حادثه  شد.

دیده می باشند و نیز تعدادی پایگاه امداد وجود دارد.  هر پایگاه امداد 

، که با توجه به نحوه تخصیص صورت باشدمیدارای یک وسیله نقلیه 

نماید و پس رفته به تعدادی از نواحی بحران زده خدمت رسانی میگ

از پایان خدمت باید هر وسیله به پایگاه امدادی که به آن تعلق دارد، 

. گام های باشدمیبسته  VRPباز گردد. که در واقع یک مدل 

لجستیکی جهت توزیع کاالهای امدادی در شرایط بحران  ریزیبرنامه

 :باشدیشامل گام های زیر م

 هاهای امداد و یا طراحی آنانتخاب پایگاه -1

 های امداد به مراکز بحرانتخصیص پایگاه -2

 پایگاه های امداد به تعیین بهترین مسیر از هر یک از -3

 نمراکز بحرا

 به تعیین بهترین توزیع کاالهای امدادی هر پایگاه امداد -4

 مراکز بحران

های امداد در این مطالعه فرض بر آن است که مکان پایگاه

ن قصد داریم تا این پایگاهها را به مراکز بحرا. باشدمیمشخص 

تخصیص داده و بهترین مسیر را جهت تردد وسایل نقلیه از 

 .پایگاههای امداد به مراکز بحران تعیین نماییم

 مرور ادبیات -2

های انجام شده در زمینه لجستیک در شرایط به طور کلی کار

.مکان یابی 1زیر تقسیم بندی کرد:  اضطراری را می توان به صورت

. مدیریت دانش اطالعات. در 5. زمانبندی 4. مسیریابی 3. تخصیص 2

این بخش قصد داریم تا مروری بر کارهای انجام شده در زمینه 

 2004در سال  1آراد و باربارسگلومسیریابی و تخصیص انجام دهیم. 

ه صورت ریزی تحویل تجهیزات امدادی مسئله را بهت برنامهج

 2نانزو 2005در سال . ]2[تصادفی دو سطحی مدل کردند ریزیبرنامه

ردند که به عملیات تخلیه در زمان ای را ارائه کو همکارانش مقاله

بهینه سازی و  ،این مقاله درهای مطرح شده مدل طوفان تمرکز دارد.

تواند برنامه را ، به طوری که کاربر میب کردهشبیه سازی را ترکی

 شده بهینه نماید. ریزیبرنامهی عملیات در زمان واقعی و عملیات برا

گرفته شده است. که تمام  برنامه تخلیه در نظر 6در این مطالعه 

. ]3[ها در نظر گرفته شده استهای عملیاتی شبکه در آنمحدودیت

خاص و  و همکارانش توزیع 3جرجیادو پراسکوی 2006در سال 

های صنعتی خطرناک بزرگ الی مکانحوقتی تخلیه شوندگان در مو

یند مارکوفی تصادفی را شبیه سازی فرآ ،نویسندگان اند.را ارائه کرده

نویسندگان ناحیه را به نقاطی تقسیم  ،جهت سهولت تحلیل اند.کرده

اند که از اتصال این نقاط به هم سیستم مسیرهای این ناحیه نموده

مدلی  و همکاران،  4امرلینت ازد 2007. در سال ]4[تشکیل می گردد

برای هماهنگی لجستیکی در شرایط اضطراری ارائه کردند. این مدل 

های پاسخ گویی ( مکان بهینه واحد1 موضوع را در نظر می گیرد: 2

، که در این ها( توزیع کارآمد پرسنل پزشکی بین واحد2 اضطراری

مدل از یک جریان شبکه دوسطحی عدد صحیح ترکیبی استفاده 

ای ارائه شده ی حل مسئله یک متدولوژی دو مرحلهاست. براشده 

مسیرهای الگوریتمی که  (2 فرموله کردن مدل مورد نظر (1است: 
                                                           

1 Arda and Barbarosoglu  
2 Nan Zou 
3 Paraskevi  Georgiadoua 
4 Linet Ӧzdamar 
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کند ودستورالعمل تخلیه/ بارگیری از حل وسایل نقلیه را تولید می

آقای سعادت  2008در سال  .]5[دهدرا ارائه می 1بهینه شده مرحله 

های تخریب ا از مکانهتخلیه انسان و همکارانش در زمینهسرشت 

اند. هدف مقاله یافتن بهترین راه های امن تحقیق کردهشده به مکان

باشد. تکنیک های به کاربرده شده و فاصله برای هر تخلیه شونده می

سیستم  ( MOEA) های تکاملی چند هدفهرت اند از:  الگوریتمعبا

یک روش سه  ،تخلیهبرای مدلسازی  .(GIS) اطالعاتی جغرافیایی

ای را از هر منطقه به الگوریتم مسیر بهینه .سطحی ارائه شده است

تعیین یک  کند.مکان امن تخصیص داده شده به آن منطقه پیدا می

ی امن، که به عنوان یک هامکانتوزیع بهینه از تخلیه شوندگان به 

برای حل  ( در نظر گرفته شده است.MOPمسئله چند بهینه سازی )

برای  Uاند، که تابع هدف تعریف شده Vو  Uتابع هدف  2ل مد

  کونستانتینوس .]6[باشدبرای فاکتور فاصله می Vفاکتور ظرفیت و 

گیری را در یک سیستم پشتیبانی تصمیم همکارشو  5زگرافوس

محیط عدم قطعیت با تمرکز خاص روی مسیر یابی مواد خطرناک و 

کنند. هدف سک و تخلیه ارائه میفاهیم ریبا توجه به زمان انتقال، م

 .باشدمییافتن بهترین مسیر برای تخلیه مواد خطرناک این مطالعه 

 Integer) عدد صحیح ریزیبرنامه آن ها ابتدا یک مدل

Programming) حل مدل با استفاده از  ارائه کردند و سپس به

 .]7[پرداختند  Lagrangian Relaxationالگوریتم ابتکاری جدید 

ارائه شد،  6چن یومینگ و دیون توسط 2008ای که در سال مقالهدر 

نقش برنامه تخلیه اضطراری در ارتقای توانایی سیستم عبور و مرور 

این  شهری در شرایط پاسخ گویی به بالیا مورد بررسی قرار گرفت.

 های تخلیه و شبکه توزیع را درنظر گرفته است.مقاله ساختار مسیر

 . ]8[کوتاهترین زمان پاسخ اضطراری است هدف برنامه رسیدن به

در مورد ترکیب سرویس  2010در مقاله در سال  7الیف تاکر و اردمیر

های پزشکی زمینی و هوایی تحقیقی انجام داده و مدلی ترکیبی برای 

آن ها برای حل مدل از روش  پوشش ناحیه آسیب دیده ارائه نمودند.

 تک مدل یک توسعه به (2012)ازمار  .]9[های ابتکاری بهره گرفتند

 و ظرفیت محدودیت با شبکه یک در مدل حمل ونقل چند با کاالیی

 مجموع آن در که است پرداخته ایدوره چند ریزیرنامهب افق

 شده مینیمم غذا ذخیره و حمل و نقل جهت متحمل شده هایهزینه

یریابی تحقیق با استفاده از تکنیک خوشه بندی به مس در این .است

 .]10[یل امدادی پرداخته استوسا

خطی جهت  ریزیبرنامه مدل یک ارائه به (2014وکس )

حمل ونقل در حالت بحران  مسئله برای تخصیص و زمانبندی
                                                           

5 Konstantinos G. Zografos 
6 CHEN Yueming, XIAO Deyun 
7 Elif Tokar Erdemir 

حمل  حمل ونقل هایهزینه کردن کمینه آن اهداف که است پرداخته

 ونقلِ حمل تحلیل و تجزیه به (2014رت ) .]11[و نقل کاال است

 مرگ کردن حداقل رویکرد کارا جهت یک در هایکاال از زیادی حجم

است  شده پرداخته امداد عملیات برای حمل ونقل وسیله نوع چند با

وی به بررسی و مکانیابی انبارهای میانی جهت حداقل کردن هزینه 

در انتها نیز با رویکردهای مسیریابی  .های حمل و نقل پرداخته است

یدوالی و  .]12[داخته استیر برای امداد بحران پربه بررسی مس

حمل کاالهای فاسد جهت  یساز نهیمدل به کی (2015)همکاران

که تابع هدف آن  بیبه مناطق تحت حادثه پس از زلزله مه شدنی

دوره گشت و نجات بود را  یط التیتعداد کل تسه یساز ممینیم

 .]13[شنهاد کردیپ

ت در کارهایی که در زمینه لجستیک اضطراری صورت گرفته اس

ی و یا تخصیص به یابشتر بروی بحث مکانیابی و یا مسیرتمرکز بی

به صورت ترکیبی در نظر باشد و کمتر این مسائل صورت انفرادی می

اند. همچنین در کارهای انجام شده عدم قطعیت در حجم گرفته شده

 –و نه در  مکان تقاضا. از  این رو بحث مسیریابی  باشدمیتقاضا 

گرفتن عدم قطعیت در مکان تقاضا موضوعی است تخصیص با در نظر 

که این مسئله  که در این مقاله به آن پرداخته ایم.  با توجه به این

و همچنین با توجه به  باشدمییک مسئله تصمیم در سطح عملیاتی 

، با باالرفتن باشدمیاینکه پیچیدگی زمانی این مسئله از درجه نمایی 

یق مستلزم زمان بسیار زیادی است، ابعاد مسئله رسیدن به جواب دق

فراابتکاری برای حل مدل مورد استفاده قرار  کرداز این رو یک روی

 گرفته است.   

مدلسازی  وم،در بخش س بقیه مطالب بدین قرار است: ساختار

ده روش حل مدل با استفا م،در بخش چهار را خواهیم داشت. مسئله

م نتایج در بخش پنج کنیم.میاز الگوریتم فراابتکاری ژنتیک را ارائه 

مقاله  نیبه دست آمده از ا جینتا ،و در بخش آخر عددی حل مدل

 .شوندیارائه م یمطالعات آت یبرا هاییشنهادیو پ انیب

 مدلسازي مسئله -3

 مسئله شامل تعدادی پایگاه امداد و نواحی بحران زده می باشد.

ات امدادی مکان پایگاههای امداد مشخص بوده و تقاضا برای تجهیز

تعیین می  ،تنها در مراکز بحران که دارای مختصات معینی می باشند

گردد. همچنین فرض برآن است که بین تمام پایگاههای امداد و 

مسیر وجود همچنین بین تمام مراکز بحران بایکدیگر  ،مراکز بحران

 از دیگر فرضیات مدل می توان به موارد زیر اشاره کرد: دارد.

 فرضیات مدل: -1-3

 .فقط حمل و نقل زمینی مد نظر است 
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  مراکز امداد رسانی ثابت هستند و ظرفیت شان نامحدود

 است.

 ها برای عملیات امداد و نجات تنها در مراکز بحران تقاضا

 شود.تعیین می

 ارای یک وسیله حمل و نقل کاال هر پایگاه امداد د

 اشد.بمی

 پارامترها و نمادهاي مدل: -2-3

Nنقاط تقاضا(.)باشد. اط آسیب دیده می : نشان دهنده تعداد نق 

M.)نشان دهنده تعداد پایگا ههای امداد است. )نقاط دپو : 

V نشان دهنده تعداد وسایل نقلیه جهت حمل کاالهای امدادی :

 است.

 (می باشد. ) i: نشان دهنده مختصات نقطه آسیب دیده 

 (می باشد. ) jت پایگاه امداد : نشان دهنده مختصا

 jاز ناحیه آسیب دیده  i: نشان دهنده فاصله ناحیه آسیب دیده 

 (می باشد. )

می  jاز پایگاه امداد i: نشان دهنده فاصله بین ناحیه آسیب دیده 

 (باشد. )

 (است. ) iهنده میزان تقاضای ناحیه آسیب دیده :  نشان د

 (است. ) j: نشان دهنده میزان ظرفیت وسیله نقلیه 

به ناحیه آسیب  v: متغیر تخصیص می باشد، چنانچه ماشین 

در غیر این صورت عدد صفر را می گیرد.  1تخصیص یابد عدد  iدیده 

هر نقطه تقاضا تنها به یک ماشین تخصیص می یابد، ولی هر ماشین )

 می تواند به چند نقطه تقاضا خدمات بدهد.(

از  vبوسیله ماشین  jبه گره  iتعداد دفعات حرکت از گره   : 

 است(. پایگاه امداد p) pمنبع 

 ها:تعیین كمیت -3-3

های زلزله و قه، تعداد ریشترا توجه به تراکم جمعیت در منطب 

 گردد.های منطقه تعیین مینوع ساختمان

 : با توجه به استاندارد وسایل نقلیه حمل کاال و تجهیزات.

 : باتوجه به مختصات ناحیه مورد بررسی تعیین می گردد.

 ردد.: باتوجه به مختصات ناحیه مورد بررسی تعیین می گ

 هاي مدلتابع هدف و محدودیت -4-3

(1) 1 1 1 1 1 1

( 0 )
M N N M M N

p p

v ij ijv ij ijv

p j i p j i

MinZ Max d x d x
     

    

تابع هدف این مسئله مینیمم کردن ماکزیمم مسافت طی شده 

توسط وسایل نقلیه می باشد. برای این منظور مسافت طی شده 

توسط هر وسیله نقلیه محاسبه می گردد و در بین آن ها ماکزیمم 

نتخاب می گردد و به عنوان مقدار تابع هدف در نظر گرفته مقدار ا

 می شود.

(2) 
1

1          
V

iv

v

y i N


    

به یک  این محدودیت بیان می کند که هر مرکز بحران تنها

 وسیله نقلیه تخصیص یابد.

(3) 
1

         v
N

i iv v

i

D y C V


  
 

این محدودیت بیان می کند که مقدار تقاضای تخصیص داده 

 به یک وسیله نقلیه نباید از ظرفیت آن وسیله نقلیه بیشتر باشد.شده 

(4)         ,  ,  ,  0P P

rjv jsv iv

r s

X X j v p j y      

 

 .jگره یک گره واسطه است و باید ورودی و خروجیش برابر باشد 

(5) 0      , , ,
p

ijv
X i j v p  - 

 

 

(6)      , ,  ,  
p

ijv
X intgere i j v p   

 یعدد v نیماش لهیبوس  jبه گره  iتعداد دفعات حرکت از گره 

 و مثبت است. حیصح

(7) 0,1     ,  ivy i v   

 

 ینریبا ریمتغ کیباشد که  یم صیمربوط به تخص ریمتغ نیا

 است.

 حل مدل با استفاده از الگوریتم فراابتکاري ژنتیک -4

 تمیالگور کیکه  کیژنت تمیحل مدل ارائه شده از الگور یبرا

 کیژنت تمیگرفته شده است. الگور باشد بهره یم یتکامل یفراابتکار

توسط جان  1975است که در سال  یتکامل یها تمیاز الگور یگونه ا

 اریهالند نقش بس یگولدبرگ شاگرد آقا ی. آقادیهالند ارائه گرد

 تمیالگور نیداشتند. ا کیژنت تمیالگور یدر توسعه و معرف یمهم

 نی. اساختار ژن ها و کروموزوم ها است یروش جستجو بر مبنا

 نیقرار دارد که در ع یتصادف یجستجو یدر زمره روش ها تمیالگور

 کی تمیالگور نیا ساختار هدف گرا است. یبودن دارا یتصادف

آغاز  یه برایاول تیجمع کیبه  ازین بوده و تیبر جمع یمبتن تمیالگور

داده شده  شینما تمیالگور نیا یکل ینما (1)باشد. در شکل  یحل م
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 است.

عورش

موزومورک فیرعت

عطاقت لمع

I=Maxit

Max It

N pop

P Crossover

N Crossover

P Mutation

N Mutation

Tournament Selection Size

Selection Pressure

هیلوا تیعمج دیلوت

 تیعمجو دیدج هدش دیلوت یاضعا نیب زا دیدج تیعمج باختنا
لبق هلحرم

نایاپ

شهج لمع

هلب

I=I+1

ریخ

 
 الگوریتم ژنتیک نماي كلی  -1 شکل

 تعریف كروموزوم -1-4

 یم یساختار دو بخش کیساختار کروموزوم در نظر گرفته شده 

 صیتخص یساختار نحوه نیکه در بخش اول ا یباشد به طور

شود و در بخش دوم  یم نییامداد به مراکز بحران تع یگاههایپا

 نییتع نیمراکز بحران توسط هر ماش مالقات کردن بیکروموزوم ترت

 گردد. یم

 جمعیت اولیه: -2-4

تابع بهره گرفته شده است که  کیاز   هیاول تیجمع دیتول یبرا

مراکز بحران  دمانیچ بیها و ترت نیماش صیتخص یبه صورت تصادف

مدل از روش  یها تیاعمال محدود یبرا نیکند. همچن یم نییرا تع

 ه است.( بهره گرفته شدPenalty) مهیجر

 عمل تقاطع: -3-4

 یگریبخش اول کروموزوم و د یبرا یکیدو نوع عمل تقاطع که 

که  یاست. تقاطع دهیگرد فیباشد تعر یبخش دوم کروموزوم م یبرا

 یتقاطع تک نقطه ا کیبخش اول در نظر گرفته شده است،  یبرا

تقاطع  کیگردد  یبخش دوم اعمال م یکه رو یباشد. و تقاطع یم

باشد. در هر بار انجام  یم(  Crossover Permutation) یگشتیجا

شود و  یبخش اول کروموزوم عمل تقاطع انجام م یرو ایعمل تقاطع 

 یعمل انجام م نیهر دو بخش ا یرو نکهیا ایبخش دوم  و  یرو ای

بخش اول  یرو یانجام عمل تقاطع تک نقطه ا (2شکل )شود. در 

   شده است.کروموزوم نشان داده 

مرکز بحران داشته  10و  هینقل لهیوس 5ال چنانچه عنوان مث به

 داشت: میخواه یبا انجام عمل تقاطع تک نقطه ا م،یباش

 

 
 عمل تقاطع تک نقطه اي  -2 شکل

 عمل جهش: -4-4

 یبرا کیشده است  فیدو نوع جهش تعر زیعمل جهش ن یبرا

 یبرا یگریها و د نیماش صیبوط به تخصبخش اول کروموزوم مر

هر بار انجام  یمراکز بحران. . برا دمانیچ یعنیم بخش دوم کروموزو

 یانتخاب م تیجمع یاز اعضا یکی یعمل جهش به طور تصادف

 کیصورت است که  نیا بخش اول به به عمل جهش مربوطگردد، 

 نیاز ماش ریغ ینیانتخاب شده و به ماش یمرکز بحران به طور تصادف

. ابدی یم صیکند، تخص یکه قرار است به آن خدمت رسان یفعل

 نیبخش دوم کروموزوم در نظر گرفته شده است به ا یکه برا یجهش

از حاالت  یکی Switch Case فیاست که با استفاده از تعر بیترت

دو مرکز بحران در  ی( : جاSwap)  ضیتعو -1شود:  یر انجام میز

(: Reversion) معکوس-2کند.  یساختار کروموزوم را با هم عوض م

گردد و شماره مراکز بحران  یانتخاب م یطور تصادف شماره دو ژن به

 -3شود. یدو ژن به طور معکوس نوشته م نیا نیب

 یانتخاب م ی(: شماره دو ژن به طور تصادفInsertion)یگذاریجا

گردد شماره مرکز بحران مربوط به ژن دوم بالفاصله بعد از ژن اول 

 .ردیگ یقرار م

مرکز بحران داشته  10و  هینقل لهیوس 5عنوان مثال چنانچه  به

بخش اول  یرومعکوس انجام عمل جهش ( 3شکل ) م،یباش

 دهد.را نشان میکروموزوم 

 

 
 عمل جهش معکوس    -3 شکل
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 انتخاب جمعیت جدید: -5-4

 شده حاصل دیتول تیابتدا تمام جمع دیجد تیانتخاب جمع یبرا

. سپس میکن یم ادغام هیاول تیاز عمل جهش و تقاطع را با جمع

 تیاو در نه میینما یمرتب م نهیحاصل  را بر اساس تابع هز تیجمع

 که ییاعضا، (npop) هیاول تیبه تعداد جمع از جمعیت مرتب شده،

 .میینما یهستند را انتخاب م نهیتابع هز نیبهتر یدارا

 تنظیم پارامتر، شرط توقف و نتایج عددي -5

 پارامترهاي الگوریتم: -1-5

• Max itتمیالگور یحلقه اصل یتعداد تکرار ها ممی: ماکز. 

• n popهیاول تی: تعداد جمع . 

• P Crossoverآن عمل یکه رو تیاز جمع ی: درصد 

 شود. یتقاطع انجام م

• P Mutationآن عمل  یکه رو تیاز جمع ی: درصد

 شود. یجهش انجام م

• Tournament Selection Size نشان دهنده تعداد :

 نتخابا دیعضو از نسل بعد با کی دیتول یباشد که برا یم یکروموزوم

 گردد. یکروموزوم انتخاب م نیآن ها بهتر نیگردند و از ب

• Selection Pressure: مفهوم اشاره دارد که  نیبه ا

 .ابندیگسترش  شتریتر و ب عیسر ،بهتر یکروموزوم ها

 جیانت و با استفاده از ادیبه تعداد دفعات ز تمیالگور یاجرا با

 ریادمق طبقفوق  تمیالگور یگذشته پارامترها حاصل شده از مطالعات

 شده است. میتنظ (1جدول )

 

 تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک  -1جدول

100 Max it 

0.7 P Crossover 

0.2 P Mutation 

60 n pop 

4 Tournament Selection Size  

10 Selection Pressure 

 

 شرط توقف: -2-5

 ممیماکز ،یسیطرح کد نو نیشرط توقف در نظر گرفته شده در ا

 باشد. یتعداد تکرار ها م

 نتایج عددي: -3-5

 یعملکرد مدل و روش حل آن را بر رو ینشان دادن نحوه  یبرا

ت شخصام (2) . در جدولمیکن یم یساز ادهینمونه مسئله پ یتعداد

ذکر  نمونه مسائل یبا اعمال مدل رو. نمونه مسائل آورده شده است

 (3جدول ) جینتا کیژنت تمیز الگورشده  وحل مدل با استفاده ا

 توجه امداد به مراکز بحران با یگاههایپا صیتخص ینحوه .بدست آمد

ه سئلمنمونه  یباشد فقط برا یم ادیتعداد مراکز بحران  ز نکهیبه ا

  نشان داده شده است. (5( و )4جدول )اول در 

ه همچنین ترتیب مالقات کردن مراکز بحران نیز توسط هر وسیل

( 4شکل). آورده شده است (6جدول)یه در این نمونه مسئله در نقل

 کند.میارائه  رانحوه همگرایی الگوریتم نیز 

 بنديو جمع نتیجه -6

یک مدل برنامه ریزی خطی در زمینه مسأله مسیریابی وسیله 

ه یک کظر  نقلیه در شرایط امداد رسانی ارائه کردیم. در مسأله مورد ن

ه دادی نقاط تقاضا که همان نواحی حادثباشد تعبسته می VRPمدل 

د امدا یگاهباشند و نیز تعدادی پایگاه امداد وجود دارد. هر پادیده می

رت صوباشد، که با توجه به نحوه تخصیص دارای یک وسیله نقلیه می

پس  وران زده خدمت رسانی می نماید گرفته به تعدادی از نواحی بح

 وقوع زمان این جا امداد رسانی در دراز خدمت باید به پایگاه برگردد. 

اند  تادهزلزله برای افرادی که در فضای خالی بین ساختمان ها گیر اف

ظر نو یا دچار رعب و وحشت شده و در فضای باز پراکنده شدند در 

برای حل از  ،بودن مسئله NP-Hardگرفته شده است. به دلیل 

 الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است.

 یر و تشکرتقد -7

ز اخر نویسنده اول از دانشگاه آزاد تهران جنوب و دو نویسنده آ

  کنند.دانشگاه علوم و فنون به خاطر حمایت ها تشکر می

 

 

 

 

 ضمائم -8

 

 عملکرد مدل و روش حل ينحوه   -2جدول
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نمونه 

 مسئله
تعداد مراکز 

 (N) بحران
تعداد پایگاههای 

 (Mامداد)
تعداد وسایل 

 (Vنقلیه)
 (Cایل نقلیه)ظرفیت وس

1 30 10 4 416 ،454 ،541 ،390  ،560 

2 40 12 8 317 ،301 ،202 ،444 ،360 ،366 ،473 ،481 

3 50 15 10 367 ،555 ،538 ،587 ،588 ،389 ،355 ،424 ،400 ،580 

4 80 17 16 366، 600، 500 ،613، 501، 407، 606، 313، 363، 616، 440، 

666 

5 100 20 18 707 ،622،489 ،495 ،404 ،709 ،608،786 ،454 ،600 ،700 ،

308 ،508 ،444 

6 150 25 20 505 ،618 ،758 ،303 ،324 ،441 ،701 ،741 ،502 ،542 ،

379 ،710 ،355 ،551 ،340 ،403 ،622 ،722 

7 300 30 22 501 ،769 ،584 ،549 ،531 ،549 ،508 ،704 ،607 ،663 ،516 ،

605 ،366 ،462 ،441 ،748 ،860 ،608 ،700 ،400 

 تایج حل مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیکن -3جدول

نمونه 

 مسأله
ماکزیمم تعداد تکرار حلقه  (npopجمعیت اولیه) زمان حل مدل)ثانیه( (Zمقدار تابع هدف )

 (MaxItاصلی)

1 206 6.266 60 100 

2 355 11.860 60 100 

3 466 19.900 60 100 

4 598 21.009 60 100 

5 670 25.300 60 100 

6 700 33.304 60 100 

7 884 40.043 60 100 
 

 امداد به مراكز بحران يگاههایپا صیتخص -4جدول

 (Nشماره مراکز بحران) 

10 14 34 21 36 3 19 28 39 6 30 20 13 33 16 7 4 11 32 9 

 (Mشماره پایگاه امداد تخصیص داده شده )

4 2 5 3 1 5 2 5 3 4 1 5 1 1 4 1 5 2 1 2 

 

 امداد به مراكز بحران يگاههایپا صیتخص -5جدول

 (Nشماره  مراكز بحران )

10 14 34 21 36 3 19 28 39 6 30 20 13 33 16 7 4 11 32 9 

 (Mشماره پایگاه امداد تخصیص داده شده )

4 2 5 3 1 5 2 5 3 4 1 5 1 1 4 1 5 2 1 2 
 

 ترتیب مالقات كردن مراكز بحران -6جدول     

 ترتیب مالقات کردن مراکز بحران سیله نقلیهو

1 12 ،28 ،3 ،34 ،40 ،35 

2 9 ،11 ،19 ،14 ،15 ،22 ،29 ،38 

3 16 ،6 ،10 ،5 ،1 ،26 ،23 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   
 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
200

300

400

500

600

700

800

900

Generation (Iteration)

 

 

Best Costs

Mean Costs

 

 نحوه همگرایی الگوریتم  -4شکل                                                                                                            
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