
ارائه یک الگوریتم ژنتیک توسعه یافته در توزیع انواع کاالها در سطح شهر با در 

نظرگرفتن برداشت و تحویل همزمان

وحید برادران1، امیر حسین حسینیان2، رضا درخشانی3، امیر گالب زایی4

1- استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
2- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
3 - دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
4- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکیده

در زمان حاضر، حجم گسترده ای از ترافیک شهری ناشی از تردد وسایل نقلیه شرکت های توزیع است که به حمل کاالهای مورد نیاز مشتریان 
می پردازند. برخی از مشتریان عالوه بر دریافت کاالهای مورد نیاز، مقداری کاالی برگشتی نیز دارند که باید به انبار بازگردانده شوند. در 
افزایش تعداد  به  امر منجر  این  اعزام می نمایند.  بازگشتی  این کاالهای  برای برداشت  چنین حالتی، مراکز توزیع وسایل حمل جداگانه ای 
وسایل حمل، افزایش حجم ترافیک و افزایش هزینه های حمل و نقل خواهد شد. در این نوشتار، مدلی از مسئله مسیریابی وسایل نقلیه 
پیشنهاد می گردد که ضمن در نظرگرفتن برداشت و تحویل همزمان، مسیرهای توزیع کاالها را با حداقل تعداد وسایل حمل ارائه می نماید. 
به منظور حل مدل، یک الگوریتم ژنتیک بهبودیافته پیشنهاد شده است. جواب های اولیه با استفاده از روش ابتکاری نزدیکترین همسایگی 
بدست می آیند و در ادامه، روند حل توسط الگوریتم ژنتیک ادامه می یابد. کارایی الگوریتم  پیشنهادی نسبت به دو الگوریتم ژنتیک کالسیک 
و الگوریتم شبیه سازی تبرید از طریق انجام آزمایش های عددی مورد سنجش قرار گرفته است. با انجام آزمون آماری  مشخص شد که سطح 

کیفی جواب های الگوریتم  پیشنهادی از جواب های سایر الگوریتم ها اختالف معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مسیریابی وسایل نقلیه، بهینه سازی، الگوریتم های فراابتکاری، برنامه ریزی حمل و نقل

1- مقدمه

هزینه های حمل و نقل شامل هزینه های ثابت و متغیر وسایل 
بسیاری  t نقلیه می شود. با توجه به گزاف بودن این هزینه ها، 
از محققان تالش داشته اند تا با بکارگیری تکنیک های مدیریتی 
و بهینه سازی، این هزینه ها را کمینه نمایند.  اوک و سارجس 
هزینه  از  درصد   13 تا   11 که  دادند  نشان  خود  مطالعه  در 
با حمل و نقل آن ها  کل محصوالت، شامل هزینه های مرتبط 
می شود ]1[. توث و ویگو نیز در تحقیقی دریافتند که استفاده 
در کل  درصد  تا 20   ٥ اندازه  به  می توانند  نوین  روش های  از 
هزینه های تولید کاهش ایجاد کند]2[. توزیع و تحویل کاالها 
میان مشتریان از جمله شاخه های حائز اهمیت در حمل و نقل 
با آن سروکار  توزیع و پخش  از شرکت های  است که بسیاری 

دارند. در نتیجه، یافتن مجموعه مسیرهایی که بتوان به کمک 
با  و  را در کوتاه ترین زمان ممکن  آن ها عملیات سرویس دهی 
طی حداقل مسافت و با حداقل تعداد وسیله حمل انجام داد، 
توزیع  و  پخش  شرکت های  برای  برانگیز  چالش  امری  همواره 

بوده است]2[. 

 مسئله مسیریابی وسایل نقلیه1 از جمله مسائل مهم در این حوزه 
از حمل و نقل است که می تواند با طراحی یک سیستم توزیع 
کارا، تأثیر به سزایی در بهینه سازی سیستم حمل و مسیریابی 
امروزه  که   VRP مسئله  از  خاصی  نوع  باشد.  داشته  کاالها 
کاربرد فراوانی در حوزه لجستیک معکوس زنجیره تأمین پیدا 

1. Vehicle Routing Problem (VRP)
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کرده است، در نظرگرفتن دریافت و تحویل کاال1 می باشد]1[.

بر  عالوه  مشتری  هر  که  می کنیم  فرض  مسائل  نوع  این  در 
دارد که می بایست  نیز  بازگشتی  دریافت کاال، مقداری کاالی 
انبار  به  مستقیماً  و  شده  جمع آوری  نقلیه  وسایل  توسط 
بازگردنده شوند. تحویل انواع کاالهای مصرفی به خرده فروشان 
و برداشت سبد ها یا پالت های خالی قابل مصرف و یا کاالهای 
تاریخ گذشته و غیرقابل فروش از جمله مواردی است که مسئله 
کاالهای  توزیع  باشد.  داشته  کاربرد  آن  در  می تواند  مذکور 
دارویی، شیمیایی و جمع آوری بازمانده مصرف شده این کاالها 
جهت انهدام و جلوگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست از 
و  تحویل  فرآیند  است]3[.  ذکر شده  کاربرد مدل  موارد  دیگر 
برداشت در این دسته مسائل به شکل های زیر می تواند صورت 

پذیرد]3[:

مسئله VRPPD در حالتی که اول دریافت انجام شود و بعد   .1  
از آن برداشت2      

برداشت ها  و  دریافت ها  که  حالتی  در    VRPPD مسئله   .2  
درهم آمیخته3 باشند. 

مسئله  VRPبا نقاط عرضه٤ که ویژگی های دو نوع 1 و 2 را دارد.   .3  

مسئله VRPPD با دریافت  ها و برداشت های همزمان٥   .٤  

در دنیای واقعی، تعداد قابل توجهی از مراکز توزیع از وسایل 
استفاده  برداشت  و  تحویل  انجام  برای  جداگانه ای  حمل 
مورد  نقلیه  وسایل  تعداد  افزایش  به  منجر  امر  این  می نمایند. 
و  توزیع  مناطق  در  بارترافیکی  مسافت طی شده،  میزان  نیاز، 
کل هزینه های حمل و نقل مراکز توزیع خواهد شد. در نتیجه 
استفاده از مدل مسئله VRPSPD موجب می گردد که فرایند 
تحویل و برداشت، بطور همزمان و با تعداد وسایل نقلیه کمتری 
صورت پذیرد و همچنین اثر بهبود وضعیت ترافیکی مسیرهای 

حمل، بر ترافیک کلی مناطق توزیع نمود پیدا کند. 

ساختار مقاله، در ادامه به این ترتیب است؛ به منظور شناخت 
بخش  در   ،VRPSPD مسئله  کاربردهای  با  بیشتر  آشنایی  و 
ارائه  دوم به مرور تحقیقات مرتبط می پردازیم. بخش سوم به 
چهارم  بخش  است.  شده  داده  تخصیص  مسئله  ریاضی  مدل 

1. Vehicle Routing Problem With Pickup and Delivery(VRPPD)

2. Delivery–first, pickup–second VRPPD

3. Mixed pickups and deliveries VRPPD (VRPMDP)

4. Vehicle Routing Problem with Backhauls (VRPB)

5. VRP With Simultaneous pickups and deliveries (VRPSPD)

بخش  در  است.  پیشنهادی  الگوریتم   معرفی  با  ارتباط  در 
گرفته  قرار  مورد سنجش  پیشنهادی  الگوریتم  عملکرد  پنجم، 
است. بخش ششم نیز به جمع بندی مطالب گفته شده و ارائه 

پیشنهادات آتی اختصاص داده شده است. 

2- پیشینه تحقیق

 1٩٨٩ سال  در  مین  توسط  نخستین بار   VRPSPD مسئله 
در  را  مذکور  مسئله  کاربرد   محقق،  این   .]٤[ گردید  مطرح 
مطالعه  مورد  عمومی  کتابخانه های  بین  کتاب ها  نقل  و  حمل 
قرار داده است.  هالس ]٥[ نیز در مطالعه خود استراتژی نوینی 
مسیریابی  مسئله  ابتدا  در  استراتژی،  این  طبق  نمود.  ارائه  را 
وسایل نقلیه با بازگشت حل می گردد و سپس از یک الگوریتم 

بهبوددهنده سه گانه٦ برای بهبود جواب ها استفاده می شود. 

ابعاد  برای حل  را  الگوریتم ژنتیک  برای نخستین بار  وورال]٦[ 
با  ترتیب،  این  به  داد.  قرار  استفاده  مورد  مسئله  این  بزرگ 
در  فراابتکاری  و  ابتکاری  الگوریتم های  باالی  کارایی  به  توجه 
مورد  بیشتر  روش هایی  چنین  از  استفاده  مسئله،  این  حل 
یک   200٥ سال  در   ]۷[ همکارش  و  نگی  گرفت.  قرار  توجه 
VRPSPD چندانباره  برای مسائل  را  ترکیبی  ابتکاری  رویکرد 
ترکیبی، چهار روش  رویکرد  این  دادند.  توسعه   VRPMPD و 
می کند.  ترکیب  یکدیگر  با  سازمان یافته  شکلی  به  را  متفاوت 
حل  برای  فراابتکاری  رویکردی  نیز   ]٨[ همکارش  و  براندئو 
مسئله VRPSPD ارائه دادند. این رویکرد، الگوریتمی ترکیبی 
مبتنی بر جستجوی ممنوع۷ و همسایگی نزولی متغیر٨ می باشد. 
بیانچسی و همکارش ]٩[ چند روش  ابتکاری جستجوی محلی 
الگوریتم جستجوی  یک  محققان  این  همچنین،  نمودند.  ارائه 
کردند.  معرفی  متغیر  همسایگی  ساختار  از  استفاده  با  ممنوع 
گجپال و همکارش  ]10[ نیز  یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر 

بهینه سازی کلونی مورچگان٩ توسعه دادند.

کاتای ]11[،  سوبرامانیان و همکارانش]12[ و نیز زاچاریادیس 
و همکارانش]13-1٤[ از رویکردهای فراابتکاری برای حل این 
مبتنی  رویکرد هایی  شامل  روش ها  این  برده اند.  بهره  مسئله 
با جستجوی  ادغام شده  ترکیبی  الگوریتم   ،ACO الگوریتم  بر 
روش های  با   TS ترکیبی  الگوریتم  نیز  و  تکراری  محلی 
بررسی  نتیجه  به  توجه  با  بنابراین،  جستجوی محلی می شود. 

6. 3-Opt Algorithm

7. Tabu Search (TS)

8. Variable Neighborhood Descent (VND)

9. Ant Colony Optimization (ACO)
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تحقیقات پیشین می توان دریافت که تاکنون تالش های اندکی 
در زمینه حل مسئله VRPSPD با رویکرد هایی که مبتنی بر 

جمعیتی از جواب ها هستند، انجام شده است. 

را  عملکرد خوبی  که  بر جمعیت  مبتنی  الگوریتم های  از  یکی 
الگوریتم  نشان داده است،  از خود   VRP انواع مسائل  در حل 
ژنتیک است. این الگوریتم اخیراً در برخی از مطالعات برای حل 
i , j این  جمله  از  است.  گرفته شده  بکار   VRPSPD مسئله 

پژوهش ها، می توان به مطالعه تاسان و همکارش  J , ,..., n= 1 2
ژنتیک  الگوریتم  یک  نیز  مطالعه  این  در  کرد.   اشاره   ]1٥[

ترکیبی برای حل مسئله VRPSPD پیشنهاد شده است. 

VRPSPD 3- مدل ریاضی مسئله

، شبکه کامل مسیرها  G (J ,A)= 0 فرض می نماییم که گراف 
می باشد.  رئوس  نشان دهنده   J {} J= ∪0 0 آن  در  که  است 
است.  مشتریان  همه  مجموعه  و   مرکزی  انبار  0{}نمایانگر 
مسیرها  مجموعه  کل  نشان دهنده   A {(i, j) | i, j J , i j}= ∈ ≠0
گرفته  نظر  در  فرضیات  این  مسئله،  ریاضی  مدل  در  است. 

می شود]٤[:

دوره برنامه ریزی، یک روز در نظر گرفته شده است. v  .1  

زمان اعزام همه وسایل نقلیه از انبار با هم برابر و در زمان   .2  
صفر می باشد.

تنها یک انبار مرکزی وجود دارد و کاالهای مرجوعی نیز به   .3  
همان انبار بازگردانده می شوند.

٤.  مشتریان هیچگونه تبادل کاالیی با یکدیگر ندارند.  

عدم قطعیت در مسئله وجود ندارد.  .٥  

هیچگونه  و  بوده  همگن  حمل  وسایل  نوع  و  کاالها  نوع   .٦  
اولویتی در ارسال کاالها وجود ندارد. 

ظرفیت همه وسایل حمل با هم برابر است.  .۷  

3-1- نمادها

تعداد مشتریان  n

تعداد وسایل نقلیه  K

کاالی  جمع آوری  مرکز  همان  که  توزیع  مرکز   0=CC=DC

برگشتی به انبار می باشد.

3-2- مجموعه ها
ijc J , ,..., n= 1 2 مجموعه همه مشتریان     J

J {} J= ∪0 0 مجموعه همه رئوس )شامل انبار(      J0

V , ,..., k= 1 2 مجموعه همه وسایل نقلیه     V

3-3- پارامترها

v vq نشان دهنده حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه 

از وسایل  استفاده  ثابت  نقلیه  )هزینه  اعزام وسیله  هزینه   gv
حمل(

i j≠ j بطوریکه  هزینه طی مسیر بین دو مشتری  و   cv

مقدار کاالیی که باید به مشتری تحویل داده شود.  jd

j مقدار برداشت مشتری   jp

M یک مقدار ثابت بزرگ 

پارامتر نشان دهنده توازن بین هزینه های اعزام و هزینه های   α
[ , ]α∈ 0 1 سفر 

3-4- متغیرهای تصمیم

v موقع ترک انبار مرکزی V∈ L مقدار بار وسیله نقلیه  v0

وجود  وسیله  در  j مشتری مالقات  از  بعد  که  باری  مقدار   jL
دارد.

v از رأس  ijvx اگر وسیله نقلیه بطور مستقیم با وسیله نقلیه 
ijvx برابر 1 است و در غیر این  i به رأس  سفر کند، مقدار

ijvx می باشد.  = 0 صورت، 

3-5- مدل مسئله

 )1( )
k n k n n

jv v jv ij
v j v j i

MinimizeZ x .g x .c
= = = = =

= α + −α∑ ∑ ∑ ∑ ∑0 0
1 1 1 0 0

1

n k
ijv

i v
x

= =
=∑ ∑

0 1
1    j , ,..., n= 1 2   )2

n n
ijv jiv

i i
x x

= =
=∑ ∑

0 0
 v , ,..., k= 1 2  . j , ,..., n= 1 2  )3

n
iv

i
x

=
<<∑ 0

0
1  v , ,..., k= 1 2  )٤

n
i v

i
x

=
<<∑ 0

0
1  v , ,..., k= 1 2  )٥
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n n
ijv

i s j s
x s

= =
≤ −∑ ∑ 1  s J⊆   ) v , ,..., k= 1 2 ٦

n n
v j ijv

i j
l d .x

= =
= ∑ ∑0

1 1
 v , ,..., k= 1 2  )۷

 v , ,..., k= 1 2  . j , ,..., n= 1 2  )٨
( )j v j j jvl l d p M x>> − + − −0 01

 i , ,..., n= 1 2  . j , ,..., n= 1 2  )٩
k

j i j j ijv
v

l l d p M x
=

 
>> − + − − ∑ 

 1
1

vl v q<<0  v , ,..., k= 1 2  )10

 v , ,..., k= 1 2  . j , ,..., n= 1 2 )11
n

j v ijv
i

l q M x
=

 
<< + − ∑ 

 0
1

ijvx { , }∈ 0 1  v , ,..., k= 1 2  . i, j , ,..., n= 1 2 )12

معادله 1، تابع هدف است که شامل کمینه کردن کل هزینه های 
سفر  هزینه های  کل  و  نقلیه(  وسایل  تعداد  به  )وابسته  اعزام 
á ضریبی است  )وابسته به مقدار مسافت طی شده( می باشد. 
که وزن هزینه های ثابت و متغیر را نشان می دهد. محدودیت 
یکبار سرویس  2، تضمین می کند که به همه مشتریان دقیقاً 
تحویل  که  است  آن  نشان دهنده   3 محدودیت  می شود.  داده 
صورت  یکسان  وسیله  یک  با  مشتری  هر  برای  برداشت  و 
می پذیرد. به این محدودیت "معادله جریان" نیز گفته می شود. 
زیرا شرط تعادل جریان و تداوم در مسیر را تضمین می سازد. 
این بدان معنی است که ورود و خروج به راس هر مشتری با یک 
وسیله یکسان صورت می گیرد و هر مشتری توسط یک ماشین 
سرویس دهی می شود. محدودیت های ٤ و ٥ بیانگر این هستند 
که وسایل نقلیه که از مرکز توزیع اعزام می شوند، باید نهایتاً به 
آن بازگردند. همه وسایل نقلیه از انبار شروع به حرکت کرده و 
پس از طی مسیر به آن باز می گردند. به عبارت دیگر استفاده 
ماشین  هر  و  شده  محدود  مسیر  یک  در  نقلیه  وسیله  هر  از 
از  جلوگیری  برای   ٦ محدودیت  می شود.  استفاده  یکبار  تنها 
گرفته  نظر  در  جداگانه  زیرمسیرهای  و  ناهمبند  گراف  ایجاد 
شده است و آن ها را حذف می کند. قید ۷، نشان دهنده مقدار 
مقدار  بودن  است. محدودیت ٨، شدنی  نقلیه  وسیله  اولیه  بار 
بار وسیله نقلیه را بعد از مالقات اولین مشتری نشان می دهد. 
در طی  نقلیه  وسیله  بار  مقدار  بودن  نیز شدنی   ٩ محدودیت 
مسیر را تضمین می کند. به عبارت دیگر ترتیب سرویس  دهی 

به مشتریان را بگونه ای مشخص می نماید که حداکثر ظرفیت 
نشود.  نقض  مشتریان  از  یک  هیچ  مالقات  زمان  در  ماشین 
محدودیت های 10 و 11، بیانگر حداکثر مقدار بار وسیله نقلیه 
بعد از ترک انبار و بعد از ترک هر مشتری است. محدودیت 12، 

صفر-یک بودن متغیر تصمیم را نشان می دهد.

 NP-Hard این مدل به دلیل پیچیدگی باال، جز دسته مسائل
ابتکاری  الگوریتم های  از  استفاده  رو  این  از  می گیرد]٤[.  قرار 
کیفیت  با  جواب های  آوردن  بدست  در  می تواند  فراابتکاری  و 
مناسب و نزدیک به بهینه در مدت زمانی معقول راهگشا باشد. 
در بخش بعد، الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای حل این مدل 

تشریح گردیده است.

4- الگوریتم حل پیشنهادی

الگوریتم ژنتیک، یک روش محاسباتی بهینه سازی الهام گرفته 
از روند تکامل در طبیعت است. این الگوریتم، تصادفی و مبتنی 
بر جمعیت است و روندی تکراری را طی می نماید. بدین معنا که 
در هر تکرار، چند نقطه از فضای جستجو را بطور تصادفی در 
نظر می گیرد. از این رو احتمال همگرا شدن آن به بهینه محلی 
کاهش می یابد]1٥[. مشخصه های الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 

در این مطالعه به شرح زیر می  باشد.

4-1- ساختار نمایش جواب و کدگشایی آن

در این الگوریتم به منظور نمایش هر نقطه از فضای جواب، از 
ساختار نمایش جایگشتی استفاده می شود]1٥[. در اینصورت 
داده  نشان  طبیعی  اعداد  از  رشته ای  بصورت  کروموزوم1  هر 
می شود که هر کدام از اعداد، نشانگر شماره یکی از مشتریان 
می باشد. ترتیب قرارگیری این اعداد در طول رشته، نشان دهنده 
تعداد  برابر  رشته  طول  و  مشتریان  به  سرویس دهی  ترتیب 
مشتریان می باشد. به منظور رمزگشایی و تشکیل مسیرها در 
هر کروموزوم، از ابتدای آن شروع کرده و مشتریان را به ترتیب 
تا زمانی که مجموع برداشت ها  در مسیر جدید قرار می دهیم 
تجاوز  نقلیه  وسیله  از حداکثر ظرفیت  دریافت ها  یا مجموع  و 
نماید. همچنین محدودیت مقدار بار وسیله نقلیه پس از مالقات 
هر مشتری نقض گردد]1٥[. نمونه ای از یک جواب شدنی در 

این مسئله در شکل 1 نمایش داده شده است.

] 9  7   5   10  2  8  3 1   6  4 [

شکل 1: نمونه ای از یک جواب شدنی

1. Chromosome
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4-2- جمعیت اولیه

 در الگوریتم پیشنهادی برای ایجاد جمعیت اولیه از الگوریتم  
 ]1٦[ در  شده  ارائه   )NNH( همسایگی1  نزدیکترین  ابتکاری 
استفاده شده است. درصدی از جمعیت اولیه به وسیله الگوریتم 
نزدیک ترین همسایگی تولید شده اند و بخش دیگر نیز بصورت 
مذکور  جمعیت  ایجاد  روند  می گردند.  ایجاد  تصادفی  کاماًل 
باعث می گردد که جواب های گوناگون که در نقاط مختلفی از 

فضا حضور دارند، به روند حل الگوریتم جهت دهند. 

بر  می آید.  وجود  به   NNH الگوریتم  بر  مبتنی  اول  کروموزوم 
نزدیک ترین  کروموزوم،  در  مشتری  اولین  الگوریتم،  این  طبق 
نزدیک ترین  مشتری،  دومین  می باشد.  انبار  به  مشتری 
تا  روند  این  و  بوده  کروموزوم  در  مشتری  آخرین  به  مشتری 
دومین  در  می یابد.  ادامه  مسیر  در  مشتریان  کل  قرارگیری 
کروموزوم، مشتریان بر اساس سیر صعودی اختالف دریافت ها 
به صورتی که مشتریانی که  برداشت هایشان مرتب شده اند.  و 
کروموزوم  ابتدای  در  دارند،  کمتر  برداشت  و  بیشتر  دریافت 
شدن  نقض  احتمال  که  می شود  سبب  امر  این  شده اند.  واقع 
محدودیت شدنی بودن بار وسیله پس از مالقات هر مشتری، 
کاهش یابد و مشتریان بیشتری در یک مسیر قرار بگیرند]1٦[. 
بطور کلی ٦0 درصد از اندازه جمعیت اولیه به این شکل و سایر 

اعضا به شکل کاماًل تصادفی ایجاد می شوند.

4-3- تابع برازندگی2

تابع هدف می باشد که  برازندگی، همان  تابع  این مطالعه  در   
برابر است با مجموع کل هزینه های ثابت و متغیر حمل و نقل. 
هزینه های ثابت متناسب با تعداد وسایل حمل بکار گرفته شده 

و هزینه های متغیر متناسب با کل مسافت طی شده می باشد.

1.  Nearest Neighbourhood Heuristic (NNH)

2.  Fitness Function

4-4- نحوه انتخاب والدین جهت تولید جواب های جدید

از  این مطالعه  تولید فرزندان در  والدین جهت  انتخاب  فرآیند 
طریق انتخاب مسابقه ای3 صورت می پذیرد. انتخاب مسابقه ای 
جواب ها  از  جمعیتی  میان  از  جواب  یک  انتخاب  برای  روشی 
در الگوریتم ژنتیک است. در روش انتخاب مسابقه ای، چندین 
مسابقه میان تعدادی از جواب ها که بصورت تصادفی از جامعه 
مقدار  بهترین  که  جوابی  می گردد.  اجرا  شده اند،  برگزیده 
نظر  در  مسابقه  هر  برنده  عنوان  به  باشد،  داشته  را  برازندگی 
گرفته شده و عملگر تولید فرزندان بر روی آن اعمال می شود. 
شانس  ضعیف  جواب های  باشد،  بزرگتر  مسابقه  اندازه  هرچه 

کمتری برای انتخاب شدن دارند ]1۷[.

4-5- عملگر تقاطع4

تقاطع  عملگر  مطالعه،  این  در  استفاده  مورد  تقاطع  عملگر 
را  زیر  روند  یکنواخت،  تقاطع  عملگر  است.   ]1٨[ یکنواخت٥ 

برای ایجاد جواب های جدید طی می نماید:

اندازه  هم  آن  طول  که  باینری٦  تصادفی  رشته  یک   .1
کروموزوم های والد است، تشکیل می گردد.

2. فرزند شماره 1، گره هایی از والد 2 را که عدد متناظر آن ها 
در رشته باینری "1" است، در برمی گیرد.

3. فرزند شماره 2، گره هایی از والد 1 را که عدد متناظر آن ها 
در رشته باینری "صفر" است، در برمی گیرد.

٤. فرزند شماره 1، گره هایی را که تاکنون دربرنگرفته است را 
به ترتیب از والد شماره 1 برمی دارد.

٥. فرزند شماره 2، گره هایی را که تاکنون دربرنگرفته است را 
به ترتیب از والد شماره 2 برمی دارد.

3. Tournament Selection

4. Crossover 

5. Uniform Crossover

6. Binary String 

رشته باینری00110110
والد ٨۷٦٥٤3211
والد ٦2۷٤٨1٥32

فرزند ٨٦۷٤31٥21
فرزند ٨۷٦2٤٥312

شکل 2:  نحوه ایجاد جواب جدید توسط عملگر تقاطع]1٨[
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در شکل 2، نمونه ای از نحوه ایجاد جواب  های جدید توسط این 
عملگر به تصویر کشیده شده است.

4-6- جهش1

تغییرات تصادفی در  ایجاد  و  اجرای عملگر جهش  به منظور   
روش  از  فضا،  نشده  کشف  نقاط  برای جستجوی  کروموزوم ها 
جهش تعویض2 استفاده شده است]1٨[. این عملگر دو ژن را 
به تصادف در طول کروموزوم انتخاب کرده و جای آن ها را با 
 3 شکل  در  عملگر  این  کارکرد  نحوه  می کند.  عوض  یکدیگر 

نشان داده شده اند.

4-7- جایگزینی

پس از ترکیب جمعیت اولیه و جمعیت جواب های حاصل شده از 
عملگرهای تقاطع و جهش، رتبه بندی جواب ها صورت می پذیرد 
به عنوان نسل جدید در نظر گرفته می شوند. اعضا  بهترین  و 

4-8- معیار اختتام

معیار اختتام در این الگوریتم، حداکثر تعداد تکرارهای معین است. 
الگوریتم متوقف خواهد شد. این مقدار حاصل گردد،  چنانچه 

5- حل نمونه های عددی

پیشنهادی،  رویکرد  عملکرد  ارزیابی  منظور  به  تحقیق  این  در 
شده  معرفی  نمونه  داده های  بر  محاسباتی  آزمایش  چندین 
داده های  است.  گرفته  صورت   ]۷[ همکارش  و  نگی  توسط 
نمونه شامل ٥ مجموعه داده با نام های T، Q، H، X و Y با 1٤ 
نمونه در هر مجموعه می باشند که به طور کلی منجر به ایجاد 
۷0 مسئله نمونه می گردد. برای هر مجموعه، مسائل به شکل 
CMT )نام مجموعه داده( نامگذاری شده اند. تعداد مسائل در 

تمامی مجموعه ها برابر است. همچنین تعداد مشتریان، مکان 

1. Mutation 

2. Exchange

شده  گرفته  نظر  در  برابر  نیز  نقلیه  وسایل  ظرفیت  و  آن ها 
است. اما نکته قابل توجه این است که میزان تقاضای تحویل 
فاصله  نمونه  هر  در  می باشد.  متفاوت  مشتریان  برداشت  و 
مشتریان بصورت اقلیدسی محاسبه شده است. نمونه های ذکر 
شده عالوه بر حل توسط الگوریتم ژنتیک ترکیبی پیشنهادی، 
شبیه سازی  الگوریتم  و  استاندارد  ژنتیک  الگوریتم  توسط 
تبرید نیز حل شده اند تا کارایی الگوریتم پیشنهادی سنجیده 
و  شده  انجام   Matlab محیط  در  مسئله  برنامه نویسی  شود. 
مشخصات با  شخصي  کامپیوتر  یک  توسط  نیز  برنامه   اجرای 
) GB ٤ ٨200. CPU 2.00 GHz. RAM Quad Core( صورت گرفته است.

5-1- تنظیم پارامترهای الگوریتم 

نتایج  بر  ویژه ای  اثرگذاری  الگوریتم  هر  ورودی  پارامترهای 
دارند. بنابراین تنظیم پارامترها را می توان گامی مهم در بدست 
آوردن جواب های با کیفیت دانست. در این مطالعه، به منظور 
تعیین سطح مطلوب پارامترهای الگوریتم  ژنتیک شامل حداکثر 
تعداد تکرارها، احتمال جهش، احتمال تقاطع و اندازه جمعیت 
مطلوب  سطح  است.  شده  استفاده   ]1٩[ تاگوچی3  روش  از 
نتایج در جدول 1  انجام آزمایشات و تحلیل  از  پارامترها پس 

نشان داده شده اند.

جدول 1: سطوح بهینه پارامترهای الگوریتم ژنتیک پیشنهادی

اندازه جمعیتنرخ جهشنرخ تقاطعحداکثر تعداد تکرار

2٥00.٨0.٥100

5-2- تجزیه و تحلیل مسائل نمونه

ژنتیک  الگوریتم  عملکرد  مقایسه  منظور  به  بخش  این  در 
  )BGA(٤ و دو الگوریتم ژنتیک کالسیک ٥ )HGA(پیشنهادی
3. Taguchi 

4. Hybrid Genetic Algorithm (HGA) 

5. Basic Genetic Algorithm (BGA) 

شکل 3: عملگر جهش، تعویض جای دو مشتری ]1٨[
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شده اند.  حل  مختلفی  نمونه های   ،1  )SA(تبرید شبیه سازی  و 
تابع  مقدار  گرفتن  نظر  در  بر  عالوه  نتایج،  مقایسه  منظور  به 
برازندگی، دو معیار کل مسافت طی شده )TV( و تعداد وسایل 

حمل بکار رفته )NV( نیز در نظرگرفته شده اند.

الگوریتم  می باشد،  نیز مشخص   2 در جدول  که  همانطور 
مجموع  کمینه سازی  نظر  از  است  توانسته  پیشنهادی 
هزینه ها، تعداد وسایل نقلیه و کل مسافت طی شده نسبت به 
الگوریتم های دیگر بهتر عمل کند. حال به منظور سنجش این 
الگوریتم پیشنهادی  مسئله که جواب های حاصل شده توسط 
نشانگر بهبود قابل توجه و معناداری نسبت به جواب های سایر 
این  به  استفاده می گردد.   t آماری  آزمون  از  است،  الگوریتم ها 
جواب های  میانگین  که  نمود  حاصل  اطمینان  می توان  ترتیب 

1. Simulated Annealing (SA) 

الگوریتم HGA از نظر مجموع هزینه های کل تفاوت معناداری 
با میانگین جواب های دو روش دیگر دارد. بدین منظور عملکرد 
به  دو  بصورت  درصد   ٩٥ اطمینان  فاصله  در   HGA الگوریتم 
صفر  فرض  می گیرد.  قرار  آزمون  مورد  الگوریتم ها  سایر  با  دو 
میان  معنادار  تفاوت  وجود  عدم  نشان دهنده  آزمون  این  در 
آزمون ها  است.  مقایسه  مورد  الگوریتم  دو  میانگین جواب های 
در نرم افزار Minitab انجام شده و نتایج بدست آمده از انجام 

این آزمون های آماری در جدول 3 آورده شده است.

جدول 2: مقایسه نتایج برای چند نمونه

TD ،کل مسافت طی شدهNV ،مجموع کل هزینه هاتعداد وسایل حمل
یله

وس
ت 

رفی
ظ

ری
شت

د م
عدا

ت
مسئله

SAHGABGASAHGABGASAHGABGA

٩2٥٦0٤٨۷٨۷٤٥20100٤200٦0٤200٨۷٨1٦0٥0CMT1T

20٦٥٩3٨1٩0٨٩٩٩3٦30٤٥3٦0٩3٨3٦2٩0٨1٤0۷٥CMT2T

2٥01٩3٩2٤٦٥۷۷۷2٨2٦٦22٨0٩3٩2٨2٤٦٥200100CMT3T

٨30٥10۷٦0333120٨٥3120٥10120۷٦01٦0٥0CMT1X

1٨٦2٨3٤1۷٩٥٦٥٦2٤3٩٥02٤0٨322٤1۷٩٥1٤0۷٥CMT2X

223٥٨٨32131٦٤٥20٦٥٩٨200٨٨3202131200100CMT3X

٨٩٥٥22٨٨٨333120٨٤۷120٥22120٨٨٨1٦0٥0CMT1Y

1٨٩0٨2٩1۷٦٨٦٦٦2٤23٦٥2٤0٨2٩2٤1۷٦٨1٤0۷٥CMT2Y

220٦٨٨۷2100٥٥٥2210٤0200٨٨۷202100200100CMT3Y

٩32٥٥٦٨٦3٦٤٤1٦٥23۷1٦0٥٥٦1٦0٨٦31٦0٥0CMT1Q

1٦٦٥٨٦01٥3۷٨٨٨323٤٥۷320٨٦0321٥3۷1٤0۷٥CMT2Q

23٤٨٨٩122٨0٦٥٦2٤10٥٦2٤0٨٩12٤22٨0200100CMT3Q

102٥٥٦٤۷3۷33312٤٥03120٥٦٤120۷3۷1٦0٥0CMT1H

1٦3٩٨121٥3٨٦٦٦2٤٦٥٩٨2٤0٨122٤1٥3٨1٤0۷٥CMT2H

22٩٥٩1023٤0٤2٤1٦30٥٤1٦0٩101٦23٤0200100CMT3H
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جدول 3:  نتایج حاصل از آزمون فرض آماری بر عملکرد الگوریتم ها

p-value  مقدارt مسئلهمقایسه الگوریتم هاحد پائینحد باالمقدار آماره

0.00022.3٦1.۷٥321.٤٦٩٦HGA -- BGACMT1T

0.0001٦.٤٦1.٥3٩21.210٥HGA-- SA

0.000٤٩.٤1٦.٦11٦.10٥HGA -- BGACMT2T

0.0003٤.٥٤٦.۷٥3٦.02٥HGA-- SA

0.000٤۷.٨٥12.٤3٦11.٤٥٥HGA -- BGACMT3T

0.000٤٨.1112.٦٤211.٦٥0HGA-- SA

0.0002٨.٥1٨.02٦٦.٩٩1HGA -- BGACMT1X

0.0003٨.٥٤11.11٩10.0٤1HGA-- SA

0.000٤٩.٥٤٨.٨٤٤٨.1٦٩HGA -- BGACMT2X

0.000٤0.٥٤٨.2٩٦۷.٥2٨HGA-- SA

0.00013.0٨٥.2٥٩3.٨٨٥HGA -- BGACMT3X

0.000٤٨.٥٩13.٥٩112.٥3٥HGA-- SA

0.0002٥.٨٦10.1٤٩٨.۷1۷HGA -- BGACMT1Y

0.0003٥.3012.۷۷211.٤2٦HGA—SA

0.000۷1.٨21.٦٤٤21.٥٥٦٦HGA -- BGACMT2Y

0.000٥٨.٨00.٩٩٤20.٩2٩٩HGA—SA

0.0002٦1.1٨3.12٩3.0٨2HGA -- BGACMT3Y

0.000٨2٨.۷1٨.٨2٩٨٨.۷٨۷٩HGA—SA

0.0003٦2.133.٩0٦٩3.٨٦٤۷HGA -- BGACMT1Q

0.0002٩٨.٩٦٤.٦223٤.٥٦20HGA—SA

0.000٤3.۷٦0.٦٦٤20.٦0۷1HGA -- BGACMT2Q

0.00023٤.٨۷3.٤٨٩3.٤311HGA—SA

0.0002٦2.٨22.٦٩322.٦٥33HGA -- BGACMT3Q

0.0002٩٤.1۷٤.2٤٦٥٤.1٩02HGA—SA

0.0003٦.2٤٩.٦3٥۷.٥02HGA -- BGACMT1H

0.000٤0.٥2٦13.12012.0٤1HGA—SA

0.000٤۷.3٦1.03٦0.٩٦2٥HGA -- BGACMT2H

0.0002٥3.٨۷٤.٨٩۷٤.3311HGA—SA

0.0003٦٥.12٤.٩2٦3.٩٥٨HGA -- BGACMT3H

0.000300.٩٦٦.٦٥2٥.۷٦20HGA—SA
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با توجه به آنکه برای تمامی آزمون ها مقدار p-value کمتر از 
0.0٥ گزارش شده است، فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت 
معنادار میان میانگین جواب ها رد خواهد شد. بنابراین می توان 
بهتری  الگوریتم پیشنهادی عملکرد  اطمینان حاصل نمود که 

در یافتن جواب های باکیفیت داشته است. 

6- خالصه و نتیجه گیری

در سال های اخیر، مسائل مربوط به تحویل و برداشت همزمان 
به  این مسائل  را به خود جلب نموده است.  کاال توجه زیادی 
دلیل کاربرد وسیع خود در دنیای واقعی و کاهش قابل توجه 
هزینه ها، اهمیت زیادی دارند. عدم آشنایی با چنین سیستمی 
فرآیند  انجام  برای  الزم  نقلیه  وسایل  تعداد  افزایش  به  منجر 
دوره  کل  در  شده  طی  مسافت  کل  افزایش  سرویس دهی، 
از  نقل می شود.  و  افزایش کل هزینه های حمل  و  برنامه ریزی 
پیش  از  بهینه  مسیرهای  نبود  که  گفت  می توان  دیگر  سوی 
تعیین شده و عدم تخصیص صحیح مشتریان به وسایل حمل 
منجر به اختالل در انتخاب مسیرهای توزیع می گردد که این 
امر خود باعث افزایش بار ترافیکی در بعضی مسیرها و کاهش 
مطالعه،  این  در  می شود.  دیگر  مسیرهای  بعضی  در  ترافیک 
از یک الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای حل مسئله مسیریابی 
وسایل نقلیه با تحویل و برداشت همزمان استفاده گردید. نتایج 
حاصل نشان داد که روش پیشنهادی، جواب هایی با هزینه های 
مطالعه  این  در  شده  نوشته  برنامه  است.  کرده  ایجاد  کمتر 
می تواند بصورت عملی و کاربردی در مراکز توزیع مربوطه بکار 

گرفته شود.
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Abstract
Nowadays, a large volume of daily traffic is caused by vehicles of distribution centers which are delivering the 
commodities to the customers. The important point is that some customers, in addition to the delivered goods, 
have an amount of commodities that has to be collected. However, many distribution centers use separate 
batches of vehicles to pickup and deliver goods. This leads to increasing transportation costs as well as daily 
traffic. Therefore, a model is needed to organize the distribution routes with the minimum total costs and num-
ber of vehicles. In this study, we’ve used VRPSPD model to minimize total costs of transportation and to obtain 
the optimal routes. We have presented a new hybrid meta heuristic algorithm to solve the model. The proposed 
method consists of genetic algorithm and Nearest Neighborhood Heuristic (NNH). The initial population is 
generated with the help of NNH method. Thereafter, the genetic algorithm is used to continue the solving pro-
cedure. Ultimately, several standard numerical test instances have been solved to evaluate the performance of 
the proposed method comparing to classical genetic algorithm and Simulated Annealing method. As a result, 
the proposed algorithm outperformed the other two methods.

Keyword: Vehicle Routing Problem, Optimization, Meta heuristics, Transportation Planning


