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Abstract
The carrier collaboration problem for logistic optimization is a fundamental
part of the sustainable supply chain, and has increasingly been of concern in
recent years. This study proposes a novel nonlinear mathematical model to
address the carrier collaboration problem. It involves a set of heterogenous
vehicles with specific capacities for serving perishable products to several
pickup and delivery nodes. Products are corrupted at a constant rate. The
purpose is simultaneously finding routes to maximize profits in order to
enhance customer satisfaction which is dependent on the freshness of
delivered products. There are various applications of the proposed model in
the environment which can help reducing transportation emissions,
eliminating empty back hauls. Further, the proposed model uses a Hybrid
Genetic Algorithm (HGA) is proposed to solve this problem due to improve
the quality of initial solutions Variable Neighborhood Search (VNS) method
is developed. The obtained results demonstrate the efficiency of the
proposed algorithm in providing reasonable solutions within an acceptable
computational time.

Keywords: Carrier Collaboration; Pickup and Delivery Problem; Customer
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

توسعه مدل همیاری وسائلنقلیه یخچالی و غیریخچالی برای
کاالهای فسادپذیر
شقایق وزیری
فرهاد اعتباری



استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،دانشکدة مهندسی صنایع و
مکانیک ،گروه مهندسی صنایع ،قزوین ،ایران
استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین ،دانشکدة مهندسی صنایع و
مکانیک ،گروه مهندسی صنایع ،قزوین ،ایران

چکیده
مسئله همیاری ناوگان حملونقل برای بهینهسازی لجستیک بخشی اساسی از زنجیره تأمین پایدار است و در
سالهای اخیر بهطور فزایندهای موردبررسی قرار میگیرد .در این پژوهش نوع جدیدی از مدل غیرخطی

تاریخ پذیرش4174/74/44 :

بهنام وحدانی

دانشکدة مهندسی صنایع و مکانیک ،گروه مهندسی صنایع ،قزوین ،ایران

تاریخ ارسال70/70/41 :

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین،

ریاضی برای همکاری ناوگان حملونقل توسعه داده میشود .این مسئله شامل مجموعه از وسائلنقلیه
ناهمگن با ظرفیتهای مشخص برای سرویسدهی کاالهای فسادپذیر را در بر میگیرد .کاالها با نرخ ثابتی
میزان رضایت مشتری است .افزایش رضایت مشتری بر اساس میزان تازگی کاالها تعریف میشود .مدل
پیشنهادی کاربردهای فراوانی را شامل میباشد؛ به کاهش آلودگی ناشی از حملونقل به میزان قابلتوجهی
کمک میکند .برای حل مدل ،الگوریتم ژنتیک هیبریدی توسعه داده میشود که جهت هدفمندتر شدن
الگوریتم برای تولید مقادیراولیه از ساختار همسایگی استفاده میگردد .بهمنظور اعتبارسنجی نتایج
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فاسد میشوند .هدف از این مدل پیدا کردن مسیر شدنی بهمنظور حداکثر کردن سود در راستای باال بردن

بهدستآمده نتایج روش شاخه وحد که در نرمافزار گمز تهیهشده ،با مثالهای عددی مقایسه میشود .نتایج
بازه زمانی مشخص را دارا میباشد.

کلیدواژهها :همکاری افقی لجستیک ،مسئله برداشت و تحویل ،تابع رضایت مشتری ،پخش
محصوالت غذایی فسادپذیر ،وسیله نقلیه یخچال.
 نویسنده مسئولetebari@qiau.ac.ir :
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بهدستآمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی کارایی الزم برای به دست آوردن جواب منطقی در
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مقدمه
لجستیک ،نقش مهمی را در زنجیره تأمین مدرن و در محیط تجارت بازی میکند.
هزینههای مربوط به عملیات مختلف حملونقل بخش عمدهای از هزینههای کلی سازمان را
شامل میشود ،درنتیجه بهینهسازی برنامهریزی حملونقل بهشدت به سوددهی و
رقابتپذیری کسبوکار کمک میکند (زاچاردیس 1و همکاران .)5112 ،ازاینرو در
ادبیات توجه بسیاری به فرمول نویسی مدلهای حملونقل کارا ،به همان نسبت توسعه
استراتژیهای بهینهسازی قدرتمند برای حل برنامهریزی حملونقلی با کیفیت باال ،جلب
شده است (الپرته .)5112 ،5برای اولین بار مسئله مسیریابی وسائلنقلیه ) (3VRPتوسط
دنتزیک و رامسر ( )1222ارائه شده است .تصمیم کلیدی در این نوع مسائل ،تشخیص
ترتیب بهینه مالقات با مشتریان توسط هر وسیله نقلیه ،بهگونهای که شاخصهایی همچون
فاصله ،زمان ،هزینه موجود در عملیات برآورده شود (کتیچیویچیوناکول 4و همکاران،
 .)5111گونههای مختلفی از  VRPبرای پرداختن به طیف گستردهای از موقعیتهای برنامه
کاربردی در دنیای واقعی ،موردمطالعه قرار گرفته است .یکی از زیرمجموعههای ،VRP
مسئله مسیریابی وسائلنقلیه با برداشت و تحویل ) (2VRPPDPاست در این نوع مسئله
سرویس موردنیاز مشتریان ممکن است شامل هر دو ،برداشت و تحویل محصوالت باشد.
از دیگر زیرمجموعههای مسئله  ،VRPمسئله مسیریابی وسائلنقلیه با پنجره زمانی
)(6VRPTWاست که در آن مشتریان میبایست در بازه زمانی خاص سرویسدهی شوند.
پژوهش پیش رو ترکیب این دو بخش از ، VRPمسئله برداشت و تحویل و پنجره زمانی را
شامل میشود.

با ظهور تکنوژیهای جدید در حوزه تجارت الکترونیکی ،همیاری در شبکههای
پخش لجستیک در مقیاس بزرگ آسانتر شده است .همیاری بین چندین شریک به
1. Zachariadis
2. Laporte
3. Vehicle Routing Problem
4. Kachitvichyanukul
5. Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery
6. Vehicle Routing Problem with Time Windows
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کاهش هزینههای لجستیک ،افزایش سود در شرکتهایی با صنایع بزرگ و درنهایت به
بهبود اقتصاد میانجامد (وانگ 1و همکاران .)5113 ،هم ناوگان حملونقل نوع جدیدی از
 VRPPDاست که در آن شرکتهای باربری ،حمل ،پیمانکارها و حتی رقیبها قادرند
بهعنوان شریک هم باشند و همکاری آنها منجر به تولید نتیجه برنده-برنده میشود (لی و
همکاران .)5116 ،در همیاری چند دپو مسیریابی وسیله نقلیه چندین وسیله نقلیه و یا چندین
شرکت حملونقل بهمنظور بهینه کردن عملیات حملونقل یا به اشتراک گذاشتن
درخواستهای حملونقل و ظرفیت وسیله نقلیه تشکیل یک ائتالف را میدهند (دای و
چن .)5115 ،بهینهسازی همیاری ناوگان حملونقل میتواند بهطور مؤثر سرعت بارگذاری
را بهبود میبخشد و منجر به کاهش پدیده حملونقل متقاطع میشود .از دیگر مزایای
بهینهسازی این مدل آن است که موجب کاهش ترافیک شهری و تأثیرات محیطی می-
گردد ،درعینحال سود و رضایت مشتری افزایش مییابد.
با افزایش استانداردهای و سرعت زندگی و همچنین شیوع بیماری همهگیرکرونا ،نیاز
مردم به خرید آنالین و درنتیجه کاالهای یخچالی افزایش پیدا کرده است .در توزیع
کاالهای یخچالی ،زنجیره سرد ،برای اینکه کیفیت کاالها کاهش نیابد بالفاصله بعد از
تولید کاالی یخچالی در سردخانه و یخچالهای کارخانه توزیعکننده (انبار) نگهداری
میشوند و یا توسط وسائل حملونقلی که قابلیت نگهداری از کاالی یخچالی را دارند به
سردخانههای خردهفروشان حمل میشوند .ازآنجاییکه کیفیت کاالهای یخچالی نسبت به
زمان ،فاصله و نوع وسائلنقلیه با کاالهای غیریخچالی متفاوت هستند.
در این پژوهش فرض شده است همیاری ناوگان حملونقل شامل چندین مرکز
برداشت (دپو) و چندین مرکز تحویل است که مجموعه از ناوگان حملونقل ناهمگن
(یخچالی و غیریخچالی) با ظرفیتهای مشخص که هر وسیله نقلیه درخواستهای
رزروشده و انتخابشدهای دارد و در پنجره زمانی مشخص ،خدمترسانی میکنند .کاالها
با نرخ ثابتی فاسد میشوند ،نرخ فاسدشدن در وسیله نقلیه غیر یخچالی بیشتر از یخچالی
است هزینه بهکارگیری وسیله نقلیه غیریخچالی کمتر از یخچالی می باشدکه هر وسیله نقلیه
1. Wang
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یک مجموعه درخواستهای رزرو شده و همچنین درخواستهایی انتخابشده دارد.
درخواستهای رزرو شده میبایست حتماً سرویسدهی شود ولی درخواستهای
انتخابشده میتواند سرویسدهی شود و یا نشود .هر درخواست برداشت و تحویل به
مبدأ ،مقصد ،اندازه ،فسادپذیری ،پنجره زمانی ،استفاده از وسیله نقلیه یخچالی و
غیریخچالی و همچنین قیمت هر سرویس برای درخواست بر اساس شرکت باربری مربوطه
(مشتری هر وسیله نقلیه) مرتبط است .زمانی که وسیله نقلیه شروع به حرکت میکند ،میزان
تازگی محصوالت در زمان برداشت از دپو کاملترین حالت ممکن است ،بهمرورزمان تا
زمان تحویل میزان تازگی بر اساس نرخ مشخص در کاهش مییابد حالآنکه اگر وسیله
نقلیه یخچالی استفاده شود این کاهش بهمراتب کمتر است .این توسعه رویکرد زمانبندی
وسائلنقلیه یخچالی و غیریخچالی را در زمینه زنجیره تأمین محصوالت تازه لحاظ نموده
است .یکی دیگر از مشکالت مدیریت وسائلنقلیه یخچالی ،نیاز آنها به پاسخگویی به
درخواستها در پنجرهزمانی مشخص است ،که هرگونه وقفه در پنجرهزمانی منجر به پنالتی
میشود .بنابراین ،در این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ داده میشود:

 .1چگونه با همیاری ناوگان حملونقل در چه مسیرهایی از وسیله نقلیه یخچالی و یا
غیریخچالی استفاده کنیم که درعینحالی که هزینهها کاهش و سود افزایش یابد.
 .5چه زمانی وسائلنقلیه دپوهای تحویل و برداشت را مالقات کنند که کمترین پنالتی
زمانی و افزایش میزان رضایت مشتری را داشته باشیم ،درعینحال رضایت مشتری بر اساس
ارائه محصوالت سالم ،تازه و با کیفیت باال به مشتریان باال باشد.

طرح کلی مطالب ارائهشده در ادامه پژوهش به شرح زیر است ،در بخش پیشینه
پژوهش ،ما بهطور خالصه به بررسی مرور ادبیات مسئله برداشت و تحویل ،پنجره زمانی و
همیاری ناوگان حملونقل و کاالهای فسادپذیر میپردازیم .سپس به بیان مسئله و مدل
ریاضی اختصاص یافته است .در بخش روش حل مسئله ،جزئیات الگوریتم ژنتیک
هیبریدی پیشنهاد شده است .نتایج مقایسه گمز و الگوریتمهای متاهیوریستیک کلونی
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مورچگان و تبرید شبیهسازیشده با الگوریتم پیشنهادی جهت بررسی بیشتر حل و
تجزیهوتحلیل شدهاند .درنهایت در بخش آخر ،نتایج و تحقیقات آینده آورده شده است.

پیشینه پژوهش
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه سنتی در پی یافتن یک مجموعه مسیر برای سرویسدهی به
مجموعهای از مشتریان است .مرور ادبیاتهای جامعی درباره مسئله مسیریابی وسائلنقلیه
وجود دارد (برکرز 1و همکاران5116 ،؛ الپرته ،5112 ،اکسیگولو 5و همکاران.)5112 ،
مسئله همیاری وسائلنقلیه موردمطالعه در این پژوهش بسیار مرتبط به مسئله معروف
 VRPTWو مسئله  VRPPDمیباشد که جزئیات این مسئله در پژوهش کردئو 3و همکاران
( )5112و گانسترر و هارت )5112(4یافت میشود.
هدف مدلهای کالسیک مسئله برداشت و تحویل معموالً حداقل کردن مسافت طی
شده وسیله نقلیه و یا حداقل کردن تعداد وسائلنقلیه بوده است که در آن برداشت و
تحویل را بهصورت همزمان یا غیرهمزمان در نظر گرفتند .اهمیت موضوع در دنیای
آکادمیک در حدی است که مرور ادبیاتهای جامعی در این حوزه نوشته شده است
(پارارق 2و همکاران5112 ،؛ بربجلیا 6و همکاران.)5111 ،
قیالس 2و همکاران ( ،)5116الگوریتم هیوریستیکی جستجوی بزرگ همسایگی
وفقپذیر را برای مسئله برداشت و تحویل با پنجره زمانی که بخشی از درخواستها با
خطوط برنامهریزیشده وسائلنقلیه عمومی سرویسدهی میشود ،ارائه داد .لسینوسکایا  2و
همکاران ( )5116به زنجیره تأمین دو سطحی را که در آن تولیدکننده اصلی و چندین
مشتری وجود دارد ،پرداختند .تولیدکننده در بازه زمانی مشخص اقالم برگشتپذیر حمل
1. Braekers
2. Eksioglu
3. Cordeau
4. Gansterer & Hartl
5. Parragh
6. Berbeglia
7. Ghilas
8. Iassinovskaia
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ونقل را پخش میکند درعینحال اقالم میبایست مجدداً جمعآوریشده و برای استفاده
مجدد به تولیدکننده بازگردانده شوند.
مسئله مسیریابی وسائلنقلیه با برداشت و تحویل بهصورت جداگانه کمتر در ادبیات
بدان پرداخته شده است .این شکل از مسئله مسیریابی برای اولین بار توسط درور و ترادو،1
( )1222بهمنظور حذف محدودیت مالقات بیشتر از یکبار با مشتری ،ارائه شد .همیاری
افقی لجستیک به همیاری چندین بازیکن در یک سطح از عملیات لجستیک اشاره دارد در
این راستا همیاری بین تولید تولیدکنندگان و همیاری بین وسائلنقلیه را میتوان مثال زد
(لی و همکاران .)5116 ،نواک 5و همکارانش ( ،)5112در پژوهش خود به مزیتهای
تحویلهای جدا از هم پرداختند .با توجه بهمرور ادبیات همیاری وسائلنقلیه ،میتوان این
نوع همیاری به دودسته کلی تقسیمبندی کرد .روش اول به اشتراکگذاری وسائلنقلیه
همانند ظرفیت وسائلنقلیه است و راه دیگر به اشتراکگذاری سفارشها است که قادر به
بهبود بهرهوری و سودآوری میباشد (دای و چن.)5111 ،
وردانک 3و همکارانش ( ،)5113مرور ادبیات جامعی را برای دو نوع رویکرد
همیاری وسائلنقلیه ارائه دادند .دای و همکاران ( ،)5114برای حل مسئله همیاری ناوگان
حملونقل ،متد قیمتگذاری چندمرحلهای مبتنی بر حراج ترکیبی را پیشنهاد دادند
بدینصورت که در هر مرحله از حراج فروشنده قیمت هر درخواست را بر اساس آسوده
سازی الگرانژ بهروز میکند و ناوگان حملونقل که در اینجا پیشنهاددهندهها هستند
مشخص میکنند که بر اساس قیمت کدام درخواستها برونسپاری و کدام درخواستها
دریافت شود .گنسترتر 4و همکاران ( ،)5116مسئله سود ده برداشت و تحویل با چندین
وسیله نقلیه تعریف کردندکه هدف از این مدل به حداکثر رساندن اختالف کل درآمد از
هزینه مسافرت است .آنها برای حل مدل دو نوع الگوریتم جستجوی متغیر همسایگی کلی
ارائه دادند و الگوریتمها را با الگوریتم جستجوی محلی هدایتشده مقایسه کردند .چن
1. Dror and Trudeau
2. Nowak
3. Verdonck
4. Gansterer
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( ،)5116به مسئله همیاری ناوگان حملونقل در بارگذاری کمتر ظرفیت وسیله نقلیه را که
در آن چندین وسیله نقلیه درخواستهای برداشت و تحویل را با هم ردوبدل میکنند به
همراه پنجره زمانی بدین منظور که سود حداکثر شود .او روش ترکیبی تبادل ساعت-
نماینده را برای همیاری ناوگان حملونقل توسعه داد .این تبادل از دو فاز تشکیل شده
است .فاز ساعتی اول ،تکرار تبادل که بر اساس آسوده سازی الگرانژ است و درفاز
نمایندگی دوم که مزایده وسیله نقلیه نماینده عامل خود را بر اساس اطالعاتی که از فاز قبل
بهدستآمده ،پیشنهاد میدهد.
محصوالت غذایی بهعنوان کاالی فسادپذیر شناخته شدهاند که تازگی آنها بهشدت
تحت تأثیر طول زمان و دمای محیط در زمان تحویل است (کای و همکاران.)5113 ،
ازاینرو بسیاری از کمپانیها از وسائلنقلیه یخچالی استفاده میکنند که بتوانند با تنظیم
دمای محل نگهداری محصوالت ،تازگی آنها را حفظ و رضایت مشتری را تأمین کنند.
هرچند که وسائلنقلیه یخچالی گرانتر و مصرف سوخت بیشتری دارند به همین دلیل
ازلحاظ اقتصادی بهصرفه نیست که برای هر تحویل از آنها استفاده شود .ازاینرو ترجیح
داده میشود که از دو نوع وسیله نقلیه یخچالی و غیر یخچالی بهصورت همزمان استفاده
شود.

اولین بار مرور ادبیات جامعی در مورد کاالی فسادپذیر توسط ناهمیس )1225( 1ارائه
شد .سپس مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شد و مرور ادبیاتهای گستردهتری در
حوزه مدیریت کاالهای فسادپذیر ارائه گردید (گویال5111 ،5؛ کارایسمن 3و همکاران
 .)5111دو جریان اصلی در مورد محصوالت تازه ،یعنی ،مسئله قیمتگذاری در زنجیره
تأمین محصول تازه (کای و همکاران5113 ،؛ وو و همکاران )5112 ،و همچنین مسئله
زمانبندی ناوگان حملونقل وجود دارد (وانگ و همکاران5114 ،؛ وانگ و همکاران،
5112؛ ژانگ وچن .)5112 ،4اوسوالد و استرین 2در سال  ،5112مسئله مسیریابی وسیله نقلیه
1. Nahmias
2. Goyal
3. Karaesmen
4. Zhang and Chen
5. Osvald and Stirn
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با زمان مسافرت وابسته به زمان را فرمولنویسی کردند .هدف از این مدل حداقل کردن
فاصله ،زمان مسافرت و هزینه بابت تأخیر در سرویسدهی به مشتریان و هزینههای مربوط به
فسادپذیری است .در این مدل هزینههای فسادپذیری با چند برابر کردن هزینه بار حمل
شده در هر یال بهوسیله زمانی که موردنیاز است ،به دست میآید .چن و همکارانش
( )5112مدل ریاضی غیرخطی را با در نظر گرفتن زمانبندی تولید و مسیریابی وسیله نقلیه
با پنجره زمانی برای محصوالت غذایی فسادپذیر ارائه دادند .هدف از این مدل
حداکثرکردن سود تأمینکننده است .آنها تقاضای مشتریان را تصادفی در نظر گرفتند.
کای و همکاران ( ،)5111مدلی را برای مسئله زنجیره تأمین محصوالت تازه در دو سطح
توزیعکننده و تولیدکننده ارائه دادند .توزیعکننده مقدار مشخصی از محصول تازه را از
تولیدکننده به بازار مقصد پخش میکند و از میزان تازگی کاالها محافظت میکند.
توزیعکننده مقدار سفارش ،میزان تالش برای تازگی و قیمت فروش را مشخص میکند.
تولیدکننده تنها قیمت فروش عمده را تعیین میکند .فراهانی و همکاران ( )5115فرآیند
پخش و فرآیند تولید را بهمنظور کوتاه کردن بازه زمانی بین تولید و پخش با هم تلفیق
کردند .تقاضا برای محصوالت تازه مانند میوههای تازه ،سبزیجات ،گوشت ،محصوالت
لبنی و دارویی ،اساساً مهم است و هرسال افزایش مییابد ،که بهنوبه خود منجر به توسعه
زنجیره تأمین محصول تازه گردیده است .رحیمی و بابلی ( )5114به مسئله مسیریابی
موجودی را برای زنجیره تأمین غذایی با تحقیق در مورد تأثیر سطح رضایت مشتری با بهینه
کردن هزینههای مورد انتظار کلی پرداختند .گویندان 1و همکارانش ( )5114برای مسئله
دوسطحی مکانیابی-مسیریابی با چند وسیله نقلیه شبکه زنجیره تأمین کاالهای فسادپذیر
مدل بهینهسازی دو هدفهای را پیشنهاد دادند .هدف از این مدل مشخص کردن تعداد مکان
های تسهیالت بهمنظور بهینهکردن مقدار محصوالتی که به سطح پایینتر و مسیریابی در هر
سطح است .در تحقیق فوق ،از وسائلنقلیه ناهمگن برای تحویل دادن کاالهای فسادپذیر
در نظر گرفته شده است .هرچند که این وسائلنقلیه از نوع یخچالی نیستند .ژانگ و چن
( )5114به مسئله زمانبندی وسائلنقلیه برای صنعت پخش غذاهای یخچالی پرداختند ،در
1. Govindan
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این پژوهش مشتریان مجموعهای از غذاهای یخچالی را که همزمان بارگذاری میشدند،
ارائه دادند .وانگ و همکاران ( ،)5116مسئله مسیریابی وسائلنقلیه دوهدفه با پنجرهزمانی
برای مقابله فسادپذیری ارائه دادند که هدف اول این مدل کاهش هزینهها و هدف دوم
افزایش میزان تازگی کاالی تحویل داده شده است بهگونهای که منجر به افزایش میزان
رضایت مشتریان میشود .برای حل مدل الگوریتم هیوریستیک دوفازی بر اساس جستجوی
محلی پارتو الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن فاصله زمانی-مکانی بکار گرفتهشده است.

برخی از محققین توزیع کاالهای یخچالی و منجمد را که زنجیره سرد نامیده میشود،
پرداختند .هو 1و همکارانش ( ،)5112مدل برنامهریزی مختلط عدد صحیح را برای
زمانبندی وسائلنقلیه یخچالی در زمینه زنجیره تأمین کاالی تازه ارائه دادند .آنها در مدل
خود عالوه بر هزینههای مسیریابی ،هزینه خسارت وسیله نقلیه ،هزینه پنالتی زمانی ،هزینه
وسائلنقلیه یخچالی که با تغییر دما را در ساعات مختلف روز میزان زوال کاالها نیز تغییر
میکند ،در مدل خود لحاظ نمودند.

تفاوت اصلی این پژوهش ازلحاظ اینکه نوع همیاری وسیله نقلیه هست یا نیست ،تابع
هدف ،محدودیتهای لحاظ شده و روش حل با دیگر تحقیقهای برداشت و تحویل در
سالهای اخیر در جدول ( )1آورده شده است .در مقایسه با پژوهش مشابه اخیر از همین
نویسندگان وزیری و همکاران ( ،)5112این تحقیق رضایت مشتریان از کیفیت کاالها و
محدودیت وسائلنقلیه یخچالی و غیریخچالی ،فسادپذیری کاالها و پنجره زمانی را لحاظ
شده است .همچنین ،نوع ارائه کروموزم و ساختار همسایگی نیز متفاوت میباشد.
جدول  .0مرور ادبیات پژوهشهای اخیر مسائل همیاری ناوگان حملونقل.
نویسنده
سانگ و کو

همیاری

تابع هدف

چندمحصولی ،فسادپذیری،

5

()5116
هو 1و همکارانش

محدودیتهای اصل

رضایت مشتری

وسائلنقلیه ناهمگن (یخچالی
و غیریخچالی)

هزینههای مسیریابی ،هزینه

فسادپذیریکاال ،پنجرهزمانی

روش حل
هیوریستیک مبتنی
بر اولویت
بمتد هیورستیک
1. Hu
2. Song and Ko
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نویسنده
()5112

همیاری

تابع هدف

محدودیتهای اصل

روش حل

خسارت وسیله نقلیه ،هزینه پنالتی

نرم ،ظرفیت وسیله نقلیه،

وفقپذیر

زمانی ،هزینه وسائلنقلیه یخچالی برداشت و تحویل غیرهمزمان جستجوی همسایگی
متغیر +بهینه سازی

در ساعات مختلف روز

ذرات
فرناندز و
همکاران

کاهش هزینه حملونقل

ظرفیت وسیله نقلیه

()5112
وزیری و

حداکثر کردن سود عادالنه،

وسائلنقلیه ناهمگن ،چند

همکاران ()5112

کاهش زمان تحویل

محصولی ،ظرفیت وسیله نقلیه،

ژانگ و همکاران
()5151

الگوریتم شاخه و
حد
الگوریتم ژنتیک،
جستجوی همسایگی
متغیر

کیفیت ،قابلیت اطمینان ،هزینه و ظرفیت وسیله نقلیه ،ظرفیت جستجوی همسایگی
زمان

دپو

متغیر

5

پادمانابهان و
همکاران

کاهش هزینه حملونقل

ظرفیت وسیله نقلیه ،چند دپو

()5151
جیانگ 3و

محدودیت تعداد وسائلنقلیه،

همکارانش

کاهش میانگین زمان تحویل،

()5151

احتمال خطر عفونی

محصوالت کشاورزی
فسادپذیر،
فسادپذیری ،وسائلنقلیه

تحقیق حاضر

حداکثرکردن سود ،رضایت

ناهمگن (یخچالی و

مشتری

غیریخچالی) ،پنجره زمانی،
ظرفیت وسیله نقلیه

جستجوی همسایگی
متغیر

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک،
جستجوی همسایگی
متغیر

بیان مسئله
این پژوهش رویکرد زمانبندی وسائلنقلیه یخچالی و غیریخچالی را در زمینه زنجیره تأمین
محصوالت تازه لحاظ نموده است .هدف نهایی زنجیره تأمین محصول تازه ارائه
محصوالت سالم ،تازه و با کیفیت باال بهموقع به مشتریان است .فرضیات در نظر گرفتهشده
1. Hu
2. Padmanabhan
3. Jiang
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برای مدل به شرح زیر میباشد .در این مسئله ناوگان حملونقل از نوع ناهمگن میباشد و
دو نوع یخچالی و غیریخچالی را شامل میشود .کلیه مسیرها از انبار ناوگان حملونقل
شروع و بدان ختم میشوند و هر وسیله نقلیه تنها قادر است یک مسیر را در هر دوره طی

کند .به هر مشتری حداکثر یکبار سرویس داده میشود .گراف ) G  ( N , Aتعریف
میشود که شامل مجموعهای از رئوس  N  0, , 2n  1که  nتعداد تقاضاها را

نشان می دهد زیرا هر تقاضا شامل یک رأس برداشت و یک رأس تحویل است .رأس  0و

2n  1

, K

نشاندهنده دپو ناوگان حملونقل حامل وسائلنقلیه ناهمگن

 k  K  1,که شامل وسائلنقلیه یخچالی  krو غیریخچالی  k gبا ظرفیت Q k

است .فرض شده است که هریک از وسائلنقلیه مسیر خود را از رأس  0آغاز و به رأس
 2n  1ختم میکند .هر رأس  iدارای پنجره زمانی   ai , bi برای سرویس دهی است.

بهگونهای که هر یال )  (i, jدر  Eهزینه مسافرت  cijkو زمان مسافرت  tijو زمان
سرویسدهی به رأس  si ، iاست .اگر وسیله نقلیه پیش از  aiبه مشتری  iبرسد ،منتظر
میماند .مجموعه  p  P  1, , nحاوی رئوس برداشت کلیه درخواستها میباشند،

درحالیکه مجموعه  d  D  n  1, , 2nکلیه رأسهای تحویلها را شامل میشود.
درخواست ,n ، i

 i  1,مربوط به برداشت رأس  iو تحویل به رأس  n  iاست.

مجموعه  m  M  1, , M محصوالت را شامل میشود CSik .تابع رضایت مشتری
 iام که توسط وسیله نقلیه  kام سرویسدهی میشود CSim,min .حداقل میزان رضایت

مشتری برای محصول نوع  mرا نمایش میدهد ، i ،سود حاصل از یک واحد رضایت
مشتری  iام است .تقاضا  dimو قیمت  piقیمتی است که برای سرویسدهی به رأس i

پرداخته میشود و  d( ni ) m  dimمیباشد .کلیه درخواستها را  Rدر نظر گرفتهایم
که  Rrزیرمجموعهای از درخواستهای رزرو شده و  Rsزیرمجموعهای از
درخواستهای انتخابشده است Qjmk .مقداری از محصول  mبر روی وسیله نقلیه  kکه
رأس  jرا ترک میکند و  Qjmk  Q k  d jmبرای محدودیت ظرفیت استفاده میشود.
سود سرویسدهی  piبرای درخواستهای  Rsمقداری بسیار بزرگ ( Mتضمین
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میشود که کلیه درخواستها پاسخ داده شود) .عالوه بر آن از سمبلهایی برای نوشتن هر
چه راحتتر مدل استفاده کردیم Tij  b j  ai :نقش یک عدد بینهایت بزرگ مانند M

را برای محدودیت پنجره زمانی بازی میکند .متغیرهای تصمیم مدل در ادامه آورده شده
است.
مدل ریاضی ارائهشده بدین شرح میباشد:
k

: xij

متغیر باینری برابر با  ،1تنها زمانی که وسیله نقلیه  kبهصورت مستقیم یال
)  (i, jرا طی کند ،در غیر این صورت .1

k

: yi

متغیر باینری برابر با  ،1تنها زمانی که درخواست i

توسط وسیله نقلیه k

سرویسدهی شود .در غیر این صورت .1
k

: Ti

زمانی که وسیله نقلیه  kسرویسدهی را به رأس  iآغاز میکند.

 Qikبار وسیله نقلیه  kزمانی که سرویسدهی را به رأس  iآغاز میکند.
max   pi .y ik     c ijk .x ijk    i .CS ik .y ik
k K i D

k K i R

k K i N j N

()1

()2
()3
()4
()5

Subject to:
x iik  0, i  N , k  K

x  0 , i  P  D, k  K
k
ij



jN , j i

x0k j  1

()6

jN , j i

 

kK jP , j  0

x 0k j  1, k  K
0



x 
k
ji



j P , j  0

x

k
(2 n 1) j

kK jD

()7

i  Rr
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T jk  Ti k   tij  si  xijk  Tij (1  xijk ),

i, j  N , k  K ,

ai  Ti k  bi , i  N , k  K
Qkj  Qik 

d

mM

jm



)15(

 Q 1  x  ,

mM

i, j  N , k  K

k
ij

jmk





max 0,  dim   Qik  min Q k , Q k   dim 
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)21(

xijk  {0,1} , i, j  N , k  K

)21(

k
, i , k yi  0,1

)22(

)) سود کلی حملونقل را1(  قسمت اول (رابطه.تابع هدف دو قسمت را شامل میشود
نشان میدهد که برابر است با اختالف بین مجموع پرداختی درخواستهای سرویس
 قسمت دوم بر پایه سود حاصل از افزایش.دادهشده و کل هزینههای حملونقل میباشد
 بر اساسCSik ) مقدار رضایت مشتریان (دپوهای تحویل.میزان رضایت مشتریان است
.) تعریف میشود53( رابطه









CSik  Max f m Ti k  T jk  t0 j x0k j  si ,
jD

i  D, k  K

)23(
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الزم به ذکر است که تابع رضایت مشتری )  ، f (اگر زمان سپریشده از دپو برداشت تا
رأس تحویل مشتری برای محصول  pکاهش یابد ،بهبود خواهد یافت .درواقع ،اگر رأس
مشتری  iو مشتری  jدر یک مسیر قرار داشته باشد ،زمان سپریشده برای رأس مشتری i

ام بهصورت ]  Min[Ti k  T jk  t0 j  siکه شامل حداقل مقدار زمان سپریشده بین
رأس  iو مشتری  jبهعالوه زمان سپریشده از دپو به مشتری  jو همچنین زمان
سرویسدهی به مشتری  iام میباشد.
تابع رضایت مشتری بر اساس زمان از تابع خطی ( )53پیروی میکند  .حداکثر
میزان رضایت مشتری میباشد .متغیرهای   refو   genنرخ فاسدشدن محصول بر اساس
زمان سپریشده آنها از دپو به ترتیب توسط وسیله نقلیه یخچالی و یا غیریخچالی حمل
شده را نشان میدهد .در توزیع محصوالت امکان دارد   refمقدار صفر را داشته باشد.
بهطورمعمول   ref   genاست.

0,
 0

f ( )      ref . ,   0, k  K r
    gen . ,   0, k  K
g


()24

بنابراین میتوانیم رابطه ( )53برای وسائلنقلیه غیریخچالی و یخچالی به روابط ( )52و ()56
بسط دهیم.
()25

 i  D, k  Kr

CSik   xikn, j a   ref Ti k  Tjk  ti n, j  si ,

 



()26

 i  D, k  K g

 



 Tjk  ti n, j  si ,

k

 
 a   T
gen

i

jN

CSik   xikn, j
jN

رابطه ( )5زمانی که وسیله نقلیه از یک رأس خارج میشود بدان باز نمیگردد ،تضمین
میکند .رابطه ( )3جریان وسیله نقلیه را کنترل میکند و نشان میدهد که وسیله نقلیهای که
به رأسی وارد شود همان وسیله نقلیه از آن خارج میشود .رابطه ( )2( ،)4و ( )6تضمین
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میکند هر وسیله نقلیهای که دپو را ترک کند ،درنهایت به رأس  2n  1باز میگردد.
رابطه ( )2اطمینان میدهد که کلیه درخواستها رزرو شده ،سرویسدهی شود درحالیکه
در محدودیت ( )2درخواستهای انتخابشده میتواند سرویسدهی نشود و یا حداکثر
یکبار سرویسدهی شود .محدودیتهای ( )2تا ( )15رابطه بین متغیرهای  xijkو  yikرا
نشان میدهد و اطمینان میدهد که اگر درخواستی سرویسدهی شود ،حتماً میبایستی
وسیله نقلیهای رأس برداشت را ترک کرده باشد و به رأس تحویل متناظر آن وارد شود و
در غیر این صورت نباید به رأس تحویل وارد شود ،این محدودیتها رابطه پیشنیازی
مالقات با رأس برداشت پیش از سرویسدهی به رأس را تضمین میکند.
رابطه پنجره زمانی توسط محدودیت ( )13تا ( )12مشخص میشود .محدودیت ()16
و ( )12تضمین میکند محدودیت ظرفیت وسیلههای نقلیه رعایت شده است .محدودیت
( )12حداقل حدود میزان رضایت مشتری را مشخص میکند .میزان رضایت مشتری از
رابطه ( )12محاسبه میشود .روابط ( )51تا ( ،)55مثبت بودن ،عدد باینری و صحیح بودن
متغیرها را نمایش میدهد.
الزم به ذکر است که محدودیتهای ( )52و ( )56بهمنظور محاسبه مقدار  CSikاز
طریق متد M-بهآسانی قابل خطی توسط رابطه ( )52تا ( )33میباشد،
()27
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k
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همچنین برای خطی سازی قسمت دوم تابع هدف نیز از متد M-برای خطی سازی استفاده
میشود .در تابع هدف بهجای  CSik yikمتغیر  Gikرا قرار میدهیم .در ادامه خطی سازی
رابطه ( )34تا ( )36را خواهیم داشت.
()34





()35

G ik  CS ik  1  y ik n M i  D , k  K





()36

Gik  y ikn M i  D , k  K

G ik  CS ik  1  y ik n M i  D , k  K

روش حل مسئله
در این بخش ،رویکرد حل به نام الگوریتم ژنتیک ،بکار گرفته شده است که مسئله برنامهریزی
عدد صحیح غیرخطی 1را حل کند و ازآنجاییکه در ادبیات هیچ کتابخانه داده مشابهی برای مسئله
یافت نمیشود ،مثال عددی ارائه شده است تا کاربردی بودن مسئله را در دنیای واقعی موردبررسی
قرار دهد.

الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک اولین بار توسط جان هالند بر اساس جریان تکاملی طبیعت با توجه به نظریه
داروین در دانشگاه میشیگان معرفی شد .سپس ،شاگردش گلدبرگ GA ،را در سال  1222توسعه
داد GA .ازجمله روشهای محاسبه تکاملی محسوب میشود که معموالً برای دستیابی به
)1. Integer Non-Linear Programming (INLP
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جوابهای نزدیک به بهینه برای مسائل ترکیباتی به کار گرفته میشود .نشان داده شده است که
روش حل مناسبی برای مسائل  INLPمیباشد (هالند .)1225 ،در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک
برای یافتن جواب نزدیک به جواب بهینه استفاده شده است .بهطور خالصه ،قدمهایی که الگوریتم
ژنتیک را شامل میشود بدین شرح است (شکل (:))1
شروع؛
متغیرهای

) ( Pc , Pm , nPop , nMove

تعریف میشوند

 oبرای )(i  1 to nPop


تولید کروموزم  : Soliتولید تصادفی رشته مالقات با رأسها

tourk

بین

s

] ، [0,1تولید رشته کروموزمی پاسخگویی به درخواست  Riبین  0یا ،1
رشته کروموزمی تخصیص بهوسیله نقلیه بین ] . [1, K

o

پایان

o

پایان

 oبرای )(i  1 to nPop
 برای )( j  1 to nMove


بهصورت تصادفی از بین ساختارهای همسایگی {NS1, NS2,
}NS3,…, NS8انتخاب شود برای تولید جواب . Solij



اگر )) ) (( f ( Soli ) )< f (Sol ij

Soli  Solij

o



پایان اگر.

پایان

 : Solbestبهترین کروموزوم با بهترین مقدار f  Soli 
تا زمانی که شرط توقف برقرار است



 oبرای ) ( j  1to Pc

انجام عملیات تقاطع بر روی کروموزمهای انتخابشده.

o
o


برای

پایان

) ( j  1to Pm

انجام عملیات جهش بر روی کروموزمهای انتخابشده

o

پایان
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 oمرتبسازی جوابها بر اساس روند کاهنده مقدار جواب f  Sol 
o

اگر ) ) ( f (Sol first ) < f ( Solbest


) ) (( f (Sol first ) < f ( Solbest
پایان
پایان

برگرداندن . Solbest

شکل  .0سودو کد الگوریتم ژنتیک

کدگذاری و کدگشایی کروموزم
بهمنظور بهکارگیری  GAبرای مسئله ،ابتدا میبایست کدگذاری کروموزم بهعنوان جواب
مسئله مشخص شود .کدگذاری مناسب کروموزم منجر به عملکرد بهتر  GAمیشود .در
این پژوهش ،کروموزم جدیدی برای حل مسئله ارائه شده است .بهمنظور ارزیابی متغیر
k
تصمیم  yiمیبایست به سه مفهوم اصلی پرداخته شود .اوالً ،ترتیب مالقات رأسهای

برداشت (تأمینکنندهها) و رأسهای تحویل (مشتری) مشخص شود .ثانیاً ،آیا
درخواستهای انتخابشده پاسخ داده میشوند .ثالثاً ،کدام وسیله نقلیه به کدام مشتری
سرویس میدهد.

شکل  .2نمودار کدگذاری کروموزم شامل سه بخش سه بخش به ترتیب از سمت چپ؛ درایههای
مربوط به رأس برداشت ،تحویل و درخواستها میباشد
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در شکل ( )5نمودار کروموزوم به ابعاد  ، K  3nنمایش داده شده است که شامل سه
بخش است که به ترتیب مالقاتهای هر وسیله نقلیه  ، Kبا رأسهای برداشت ) ، (1, n

تحویل ) (n  1, 2n

و درخواست رأسهای تحویل )  (2n  1,3nاست .بهمنظور

درک بهتر کروموزوم شکل ( )5در قالب مثال عددی در شکل ( )4آورده شده است،
نمایانگر ساختار کروموزم برای  2رأس شامل  4رأس برداشت )  ( P1  P4و  4رأس

تحویل )  ( D1  D4است که دو رأس  D3و  D4درخواستهایی از نوع رزرو شده

دارند و توسط سه وسیله نقلیه (یک وسیله نقلیه یخچالی  k1و دو وسیله نقلیه غیر یخچالی

 k2و  ) k3سرویسدهی میشود که از  (V   P  D )  D  Rrعنصر تشکیل شده

است .بخش (الف) در شکل ( )3که شامل  Vجدول (وسائلنقلیه) و  P  Dسطر (رأس
برداشت و تحویل) است که هرکدام عددی تصادفی که از توزیع یکنواخت بین  1و 1
حاصل میشود .هرکدام از این عنصرها یک شاخص از اعداد صحیح را دارد که
نشاندهنده ترتیب مالقات است .بخش اول از کروموزوم لیست ترتیبی نام دارد .بخش دوم
که لیست درخواست انتخابشده نام دارد که شامل ( Rsدرخواستهای رزرو شده) مقدار
که بهصورت تصادفی  1یا  1را میگیرد ،بهعنوانمثال مشتری  D4که رأسی است که
درخواست آن از نوع رزرو شده است ،میبایست پاسخ دهی شود (شکل ( )4بخش (ب)).
در بخش سوم به تعداد ( Dرأسهای تحویل) است که مقدار بین  1و تعداد وسائلنقلیه را
بهصورت تصادفی میگیرد که نشان میدهد هرکدام از رأسهای تحویل توسط کدام
وسیله نقلیه شامل وسیله نقلیه یخچالی و غیریخچالی است ،سرویسدهی میشود
بهعنوانمثال مشتری  D4توسط وسیله نقلیه غیر یخچالی دوم سرویسدهی میشود (شکل
( )3بخش (ج)).
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شکل  .1نمایش کدگذاری کروموزم (الف) لیست ترتیبی( ،ب) لیست درخواست رزرو شده،
(ج) لیست وسائلنقلیه.

فرایند رمزگشایی یک گام مهم دیگر است که در شکل ( )4رمزگشایی وسیله نقلیه اول با
مقادیر کدشده در شکل ( )3نشان داده شده است .همانطور که پیش از آن ذکر شد،
هدف کروموزوم پیشنهادی ،یافتن تخصیص مشتریان به هر وسیله نقلیه یخچالی و
غیریخچالی و همچنین تورهای بهینه مالقات با مشتریان با درخواستهای انتخابشده و
رزرو شده با توجه به محدودیتهای پیشنیازی است .رمزگشایی در سه مرحله انجام
میشود ،همانگونه که در شکل ( )3بخش (ج) مشاهده میکنید مشتریهای  D4و D1

توسط وسیله نقلیه غیر یخچالی  5سرویسدهی میشوند .برای هر یک از مشتریان یک
شاخص عدد صحیح وجود دارد که از پس مرتب شدن اعداد اعشاری معادل آنها ترتیب
مالقاتها مشخص میشود .برای دستیابی به تور نهایی ،در مرحله اول لیست بر اساس
مقدار اعشاری از بزرگ به کوچک مرتبشده و در محله دوم رأسهایی که توسط این
وسیله نقلیه سرویسدهی نمیشوند حذف میشوند .الزم به ذکر است که رأس  D4با
توجه نوع درخواست آن از نوع انتخاب شده است و با توجه به اینکه مقدار آن در شکل
( )3قسمت (ب) مقدار  1را دارد یعنی میبایست سرویسدهی شود وگرنه حذف میشد.
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برای هر رأس تحویل حذفشده معادل آن رأس برداشت نیز حذف میشود بهعنوانمثال
برای رأس  D2رأس برداشت معادل آن یعنی  P2نیز حذف میگردد (مرحله ( )5در شکل
( .))4درنهایت ،به ترتیب رأسها وارد لیست نهایی تور سرویسدهی میشود بدینصورت
که از ابتدای لیست اگر رأس برداشت باشد وارد میشود ولی اگر رأس تحویل باشد چک
میشود تنها درصورتیکه رأس برداشت معادل آن وارد شده باشد (محدودیتهای
پیشنیازی) وارد لیست نهایی میگردد .همانگونه که در شکل ( )4میبینید جواب شدنی
بهدستآمده برای ترتیب مالقات با رأسها توسط وسیله نقلیه غیر یخچالی دوم
 P1  P4  D4  D1است.

شکل  .4فرآیند رمزگشایی؛ ( )1لیست مرتبشده ( )2رأسهای حذفشده و ( )3تور نهایی برای

وسیله نقلیه k2

جمعیت اولیه
جمعیت اولیه تأثیر زیادی بر عملکرد الگوریتمهای متاهیوریستیک دارد .به این بدان معنا
است که اگر  GAاز جمعیت اولیه بهتری آغاز شود ،بهاحتمالزیاد منجر به راهحلهای
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نهایی بهتر خواهد شد .اگر تمام جمعیت اولیه بهصورت تصادفی تولید شوند ،الگوریتم
زمان محاسباتی زیادی را برای رسیدن به راهحلهای قابلقبول میکند .از سوی دیگر ،اگر
تمام جمعیت اولیه توسط یک قاعده مشخص تولید شود ،ممکن است الگوریتم تنوع خود
را از دست میدهد .ازآنجاکه کیفیت راهحلهای اولیه میتواند بر عملکرد الگوریتم
متاهیوریستیک تأثیر بگذارد ،بهمنظور بهبود راهحلهای اولیه ،روش ساختار همسایگیهای
را برای نسل اول از جمعیت اعمال کردیم.
چگونگی حرکت از یک جواب به جواب بعدی بهگونهای که خصوصیتی جدید به
جمعیت کنونی اعمال شود ،اساس جستجوی محلی است .بنابراین ساختارهای مختلف
همسایگی همچون جابهجایی ،1درج کردن 5و معکوس کردن 3همچنین درج کردن
حریصانه 4که در ادبیات  VRPبسیار رایج است را برای الگوریتم تعریف کردهایم.
معکوس کردن ( :)NS1همسایه  S از جواب  Sدر لیست ترتیبی ) ،(aاز انتخاب دو ژن

بهصورت تصادفی و معکوس کردن ژنهای مابین آنها به دست میآید .درج کردن

( :)NS2همسایه  S از جواب  Sدر لیست ترتیبی ( ،)aبا انتخاب یک ژن تصادفی از
لیست ،حذف آن و سپس درج دوباره آن را بهطور تصادفی در موقعیت جایگزین در همان
لیست حاصل میشود .جابهجایی ( :)NS3همسایه  S از جواب  Sدر لیست ترتیبی ( ،)aبا
انتخاب یک ژن تصادفی و تغییر با ژن تصادفی دیگر از همان لیست حاصل میشود.
اگر هر یک از سه روند توضیح دادهشده تنها برای یک بخش از سه بخش
کروموزوم روی دهد برای لیست ترتیبی ساختار همسایگی ( ،)NS4برای لیست
درخواستها ساختار همسایگی ( )NS5و لیست وسائلنقلیه ساختار همسایگی ( )NS6تولید

جواب همسایگی جدید  S میکند .درج بهبودیافته :2در این ساختار همسایگی ،ژنی

بهصورت تصادفی انتخاب و در تمام موقعیتهای مختلف درج میشود .تمامی جوابهای
همسایگی ممکن بر اساس میزان برازندگی ارزیابی میشوند و بهترین حرکت بهعنوان
1. Swapping
2. Insertion
3. Reversion
4. Greedy Insertion
5. Insert Improvement

 | 511نشریه علمی مطالعات مدیریت صنعتی| سال بیستم |شماره  | 11تابستان 5415

ساختار همسایگی ( )NS7انتخاب میشود ..همین روند برای لیست وسائلنقلیه ساختار
همسایگی ( )NS8را تولید میکند.

حرکت در لیست وسائلنقلیه منجر میشود یک مشتری از مسیری به مسیر دیگر منقل
میشود که بهعنوان تغییر خارج-مسیر 1شناخته میشود .هرگونه حرکتی در ژنهای لیست
ترتیبی میتواند ترتیب مالقات با مشتریان را تغییر دهد بنابراین میتواند بهعنوان یک تغییر
درون-مسیری 5باشد .دومین عملگر الگوریتم ژنتیک برای دستیابی به جواب جدید با انجام
عملیات بر روی یک کروموزم ،جهش است .این عملگر باعث میشود که میزان تنوع در
جمعیت جدید باال رود و این تنوع اساس تکامل و پیشرفت در رسیدن به جواب نهایی
است .عملگر جهش مورداستفاده از نوع تصادفی است .بدینصورت که برای هر کروموزم
یک عدد تصادفی بین صفر و یک با توجه به ابعادش تولید کرده ،آنگاه درصورتیکه
اعداد تولیدشده هر ژن کوچکتر از یک مقدار خاصی بود ،روی آن ژن جهش صورت
میگیرد.

تنظیم پارامتر
روش تاگوچی برای تنظیم پارامترهای الگوریتم در این تحقیق استفاده شده است .هدف از
طراحی آزمایشهای تاگوچی ،یافتن ترکیبی از سطوح عوامل کنترلی است ،بهگونهای که
برای متغیر پاسخ تابع هدف حداکثر شود و همچنین انحراف معیار برای متغیر پاسخ ،حداقل
شود .برای رسیدن به هدف فوق ،معیار آماری ،به نام نسبت سیگنال به نویز ( ،)S / Nبرای
ارزیابی عملکرد محاسبه میشود (فرالی 3و همکاران ،)5116 ،این نسبت میبایست تا حد
امکان بزرگتر باشد .تاگوچی با استفاده از طرحهای کاربردی آرایههای متعامد برای
اختصاص فاکتورهای انتخابشده ،جانبداری میکند ،متداولترین طرحهای آرایههای
متعلق به آن است ،L16 ،L18 .و  L9است .که در این تحقیق از آرایه  L9بهره برده شده
است .پارامترهای اصلی در  GAشامل تعداد تکرار ( ،)nIterationجمعیت ( ،)nPopعملگر
1. Intra-route
2. Inter-route
3. Fraley
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تقاطع (  ) Pcو عملگر جهش ( )Pmمیباشد .در این تحقیق ،برای اجرای عادالنه
آزمایشات ،تعداد ارزیابی عملکردها در هر آزمایش ثابت است .عدد ارزیابی عملکرد
براساس  nIteration × nPopدر الگوریتم  GAمحاسبه میشود که  2111اجرا در تمام
آزمایشات در نظر گرفته شده است .سطوح پارامتر الگوریتم در جدول ( )5نشان داده شده
است .جوابهای بهدستآمده از آزمایش تاگوچی در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  .1سطوح پارامتر الگوریتم ژنتیک.
دامنه
50-150
0.6 -0.8
0.1-0.3

پارامتر
nPop
PC
Pm

سطح 2
100
0.7
0.2

سطح 1
50
0.6
0.1

جدول  .4مقادیر بهدستآمده از الگوریتم ژنتیک
اجرا
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C1
0.6
0.7
0.8
0.6
0.7
0.8
0.6
0.7
0.8

C2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.3
0.1
0.2

nPop
50
50
50
100
100
100
150
150
150

Objective Value
4261.75
4072.85
4233.44
4269.89
4324.86
4032.51
4515.60
4024.89
4124.86

سطح 3
150
0.8
0.3
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شکل  .6نسبت  S / Nالگوریتم ژنتیک.
جدول  .4بهترین مقادیر بهدستآمده الگوریتم ژنتیک.
پارامتر
nIteration
nPop
PC
Pm

مقدار
400
150
0.6
0.3

نسبت  S / Nمربوطه ،که توسط نرمافزار  Minitab 17محاسبه میشود ،در شکل ( )2ارائه شده
است .در این شکل ،سطح انتخابشده از هر پارامتر باالترین نسبت  S / Nرا دارد .درنتیجه بهترین
مقادیر پارامترهای الگوریتم در جدول ( )4گزارش شده است.

تابع هدف
بهمنظور برقرار کردن محدودیتهای مدل ،استراتژی تابع پنالتی به کار گرفته میشود،
بدینصورت که بنا به متد ینیای و آنکاره (2005) 1جوابهای نشدنی 5متناسب با درجه
1. Yeniay and Ankare
2. Infeasible
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تخطی از جواب شدنی جریمه میشود x .در کروموزوم میبایست محدودیت g ( x)  b
 g ( x)  
P( x)    Max 
را برآورده سازد و پنالتی آن ) P( xاز رابطه  1 , 0 
 
 b

محاسبه میشود  ،در این رابطه فاکتور پنالتی است که در این در پژوهش  105در نظر
گرفته شده است g ( x) .محدودیت موردنظر است ،سپس مقدار پنالتی به تابع هدف
)f ( x
) f ( xبهصورت
)1  P( x
تخطی از پنجره زمانی ،ظرفیت وسیله نقلیه ،حداقل میزان رضایت مشتری تغییر دادهایم.

 F ( x) اضافه میشود .ما تابع هدف با تابع پنالتی میزان

رابطه ( )32دامنه متغیرهای اضافهشده را تعریف میکند.
)(32

)f ( s
)1   w( s)   u ( s)   c( s

f ( s) 

که  sهمان جواب است  ،  ،و  مقدار پنالتی را نشان میدهد و ) u(s) ، w( sو
) c( sبه ترتیب به تخطی از محدودیتهای پنجره زمانی و محدودیت ظرفیت و همچنین
حداقل میزان رضایت مشتری برمیگردد.

نتایج و بحثهای محاسباتی
الگوریتم پیشنهادی در  MATLABو تستهای محاسباتی بر روی پردازندههای اینتل )(R

 4 ،Core (TM) i5گیگابایت  RAMاجرا شد .مطالعه مقایسهای بین جوابهای
بهدستآمده از  GAو  GAMSارائهشده است .نرمافزار  GAMSراهحل بهینه دقیق را
فراهم میکند حالآنکه  GAجواب بهینه محلی را پیدا میکند .بهمنظور اعتبارسنجی مدل
پیشنهادی ،مثالهای عددی را برای موقعیتهای عملیاتی مختلف تولید و با هر دو روش
 GAو  GAMSحل شده است .با مقایسه راهحلهایی  GAو  GAMSو نزدیک بودن
جوابهای بهدستآمده ،میتوان کارایی را الگوریتم  GAارائهشده را ثابت کرد.
ازآنجاییکه در ادبیات مثالی برای مدل ارائهشده تاکنون وجود ندارد ،مثالهایی را در
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اندازههای مختلف برای ارزیابی دقت و اعتبار روشی که برای حل مدل ارائه شده است،
تولید کردهایم.

مقایسهها
تعداد رأسهای مشتریان بین  2تا  11رأس میباشد درحالیکه مکانهای آنها بهصورت
یکنواخت در مساحتی  211×211 m2توزیع میشوند .رأسهای تأمینکنندگان نیز
بهصورت یکنواخت در مساحت  511×511 m2توزیع میشوند .هزینهها بر اساس فضای
اقلیدسی بین هر دو رأس و زمان مسافرت نیز بر اساس هزینه دو گره و با مقدار کمی
تلوارنسی تعریف میشود (  .) tij  cijتقاضای مشتریان عددی تصادفی است که از
مجموعه  }61 ،21 ،41 ،31 ،51 ،11{ m3انتخاب میشود که میتوانند از مواد غذایی
مختلف که با روندخطی ثابتی در وسیله نقلیه یخچالی  ref ،عددی تصادفی بین  1و 1.2
و برای وسیله نقلیه غیر یخچالی بین  1و  1.2فاسد میشوند ،در نظر گرفته شده است که
حداقل میزان مشتری برای محصول نوع اول  ، CS1,minدوم  CS 2,minو سوم . CS 3,min
تقاضای هر یک از مشتریان با احتمال  21درصد میتواند از نوع درخواستهای رزرو شده
 Rrو یا انتخابشده  Rsباشد .ظرفیت وسیله نقلیه  Q kبه متوسط درخواست مشتریان است
که عدد تصادفی بی  1تا  21بدان اضافه شده است .برای تولید مقادیر پنجره زمانی ،زمان
طوالنیترین مسیر را به بازههای تقسیم کردیم بنابراینکه هر یک از مشتریان چقدر با دپو
فاصله دارد از بین بازه زمانی بدان تخصیص داده میشود .قیمت سرویسدهی 1.42 ، pi
درصد از تقاضای مشتری  iدر نظر گرفته شده است .جدول ( ،)2مقایسه جوابهای
گلوبال و شدنی بهدستآمده از  GAMSو جوابهای بهینه الگوریتم ژنتیک هیبریدی
پیشنهادی برای مثالهای تولیدشده را نمایش میدهد .در این جدول جوابهای ازلحاظ
مقدار تابع هدف و مدتزمان  CPUبرای  12مثال تولیدشده از ترکیب تعداد رأسها
برداشت و تحویل ( ،)Vتعداد وسیله نقلیه یخچالی )  (krو غیر یخچالی )  ، (k gتعداد کاال
)  (Mدرخواست رزرو شده )  ( Rrو یا انتخابشده )  ( Rsمقایسه میشوند .ستون آخر هم
درصد فاصله بین جواب بهدستآمده از نرمافزار  GAMSو الگوریتم  GAاست .با مقایسه

توسعه مدل همیاری وسائل نقلیه یخچالی و غیریخچالی برای ...؛ وزیری و همکاران | 515

آنها میتوان نتیجه گرفت که  GAبهمراتب با سرعت باالتری به جواب دست پیدا میکند
همچنین بین جوابهای بهدستآمده هر دو اختالف بسیار ناچیز ( )~>1.2است .در مثال-
های با سایز بزرگتر  GAMSقادر نیست در زمان موجه به جواب دست پیدا کند.
بهعبارتدیگر  GAMSقادر به پیدا کردن جواب گلوبال در بازه زمانی  2ساعت نمیباشد.
جدول  .6مقایسه جوابهای بهدستآمده از نرمافزار گمز و الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک
شاخه و حد )(GAMS
ساختار
فاصله
اندیس
 V / kr / kg / M / Rr / Rsتابع هدف) ($زمان محاسبه ( )sتابع هدف زمان محاسبه *
0
23.23
2011.02
83.32
2011.02
6/1/1/3/2/1
1
0
27.87
2567.78
99.34
2567.78
6/2/2/3/1/2
2
0
32.86
3045.23
110.02
3045.23
6/2/2/3/0/3
3
0
42.06
4043.831
108.94
4043.831
8/1/2/2/1/3
4
0
44.71
4523.76
115.38
4523.76
8/2/2/2/2/2
5
0
47.17
4809.82
123.94
4809.82
8/2/2/3/0/4
6
0
46.29
33047.34
207.20
33047.34
10/1/2/2/3/2
7
0
49.72
4266.23
421.29
4266.23
10/2/2/2/4/1
8
0
55.02
5045.95
605.77
5045.95
10/2/2/3/0/4
9
1%
54.3
6566.42
8023.3
6576.955
12/1/2/3/3/3
10
1%
83.86
5829.614 27142.4
5929.6197
12/1/2/2/2/4
11
5%
85.47
5988.78
3194.54
6021.03
12/2/2/3/2/3/3
12
3%
87.34
5903.23
3302.28
5925.02
12/2/2/3/1/5
13
6%
82.98
5087.57
8906.33
5122.89
14/1/2/3/2/5
14
5%
85.92
4489.31
9763.41
4515.597
14/2/2/4/3/4/3
15
5%
90.06
4297.97
9937.24
4321.6
14/2/2/2/1/6
16
ساعت
2
>
4%
93.28
8064.24
**8102.31
18/2/2/3/4/5
17
18

18/2/2/2/2/7

**7890.636

> 2ساعت

7840.03

95.87

6%

* فاصله =اختالف بین تابع هدف  /تابع هدف  ** 111× GAMSجواب شدنی

بهمنظور نشان دادن تفاوت میان نتایج بهدستآمده توسط الگوریتم ژنتیک هیبریدی
ارائهشده در این پژوهش و کلونی مورچگان (بل و مکموالن )5114 ،1و الگوریتم تبرید
شبیهسازیشده (وانگ و همکاران )5113 ،ازلحاظ دو فاکتور بهترین مقدار تابع هدف و
زمان رسیدن به بهترین مقدار با هم مقایسه میشوند (جدول ( .))6برای مقایسه ازآنجاییکه
اندازه یازده مثال باهم متفاوت است ابتدا آنها را نرمال شدند.
1. Bell & McMullen
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بهمنظور نشان دادن تفاوت میان نتایج بهدستآمده توسط الگوریتم ژنتیک هیبریدی
ارائهشده در این پژوهش و کلونی مورچگان (بل و مکموالن )5114 ،1و الگوریتم تبرید
شبیهسازیشده (وانگ و همکاران )5113 ،ازلحاظ دو فاکتور بهترین مقدار تابع هدف و
زمان رسیدن به بهترین مقدار با هم مقایسه میشوند (جدول ( .))6برای مقایسه ازآنجاییکه
اندازه یازده مثال باهم متفاوت است ابتدا آنها را نرمال شدند.
جدول  .6مقایسه جوابهای بهدستآمده از الگوریتم ژنتیک هیبریدی ،کلونی مورچگان و تبرید
شبیهسازی
ساختار

V / kr / kg

الگوریتم ژنتیک
هیبریدی

بهترین جواب
/M / Rr / Rs
)($
102.2
10440.3
20/2/2/3/2/4
105.9
9682.04
20/2/2/4/1/4
110.1
11307.23
22/2/3/5/3/5
168.9
12760.44
22/2/3/6/3/3
220.8
15896.19
24/3/2/6/3/3
390.7
17892.56
24/3/3/6/3/5
550.8
19823.88
26/3/4/7/5/5
610.8
20768.32
26/3/4/8/6/3
1021.3 24452.82
28/4/4/9/9/3
13462.8 27912.62
28/4/5/10/9/4
15661.3 32025.85
30/5/6/11/6/4
زمان )(s

کلونی مورچگان

تبرید شبیهسازیشده

بهترین

زمان

بهترین

زمان

جواب

محاسبه ()s

جواب

محاسبه ()s

9607.7
8322.55
9889.93
11831.23
14597.66
15723.65
18967.12
19076.98
21768.88
26890.56
30890.35

139.3
120.7
138.1
172.6
344.1
410.5
789.2
802.3
1359.8
1690.2
1888.2

9411.9
8479.65
8724.78
9871.5
11878.66
14973.87
15893.44
17874.33
18897.47
25147.98
27369.2

154.4
163.2
157.3
162.8
280.3
523.2
801.8
874.5
1459.3
2018.8
2415.3

برای آزمودن از فرض اولیه برای آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ) (ANOVAاستفاده
شده است و نتایج حاصل در جدول ( )2نشان دادهشده است .میزان  p-valueبهدستآمده
برابر با  1و کمتر از  ،1.12که نشاندهنده تفاوت در سطح معناداری در بین الگوریتمها
است ،با توجه به مقدار  p-valueبرابر با صفر در جدول ( )2مشخص شده است ،میان
الگوریتمها باهم تفاوت معناداری ازنظر مقدار تابع هدف وجود دارد .حال میبایست
الگوریتمها در مقایسه باهم ارزیابی شوند و ازنظر اثربخشی رتبهبندی شوند ،که برای این
منظور از آزمون توکی 5استفاده شده است .آزمون توکی با گروهبندی الگوریتمها
1. Bell & McMullen
2. Tukey Test
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بهصورت دودویی ،الگوریتمها را مقایسه میکند.
جدول  .7نتایج ANOVA
درجه آزادی
DF
2

مجموع مربعات
SS
0.022201

میانگین مربعات
MS
0.011101

خطا

30

0.003914

0.000130

مجموع

32

0.026115

منبع
فاکتور

F

P-value

85.08

0.000

نتایج بهدستآمده از آزمون توکی در جدول ( ،)2نشان میدهد هر یک از الگوریتم
ازلحاظ مقایسه مقدار تابع هدف در گروههای جدا از هم قرار گرفتند .این بدان معناست
که هر سه الگوریتم باهم تفاوت معناداری دارند و با توجه به میانگین تابع هدف الگوریتم
ژنتیک هیبریدی پیشنهادی نتایج بهتری کسب کرده است .مقدار میانگین سه الگوریتم
بهصورت شماتیک در شکل ( )6آورده شده است.
جدول  .8اطالعات مربوط به گروهبندی و رتبهبندی در یازده مثال ارائهشده.
الگوریتم

تعداد

میانگین

گروه

رتبه

الگوریتم ژنتیک هیبریدی

11

0.36484

A

1

کلونی مورچگان

11

0.33386

B

2

تبرید شبیهسازیشده

11

0.30131

C

3

 | 514نشریه علمی مطالعات مدیریت صنعتی| سال بیستم |شماره  | 11تابستان 5415

Boxplot of HGA-N, ACO-N, SA-N
0.38

0.36

0.34
Data

0.32

0.30

0.28
SA-N

ACO-N

HGA-N

شکل  .5نمودار میانگین الگوریتم ژنتیک هیبریدی ) ،(HGAکلونی مورچگان )(ACOو تبرید
شبیهسازیشده ) (SAبرای بهترین مقدار تابع هدف.

ازآنجاییکه این توابع ازلحاظ زمان رسیدن به بهترین جواب ،تفاوت معناداری نداشت،
نتایج آورده نشده است.

مثال عددی
شکل ( ،)2مثال ردیف  12جدول ( )2را به تصویر کشیده است و جدول ( )2جزئیات مثال
آورده شده است .مثال ارائهشده  2تأمینکننده و  2مشتری و دپو وسائلنقلیه را نمایش
میدهد که شامل نوع درخواست که میتواند از نوع رزرو شده  Rrو انتخابشده Rs

باشد و موقعیت جغرافیایی بر روی محور مختصات ( ،)x,yزمان سرویسدهی  Sو
تقاضای هر یک از مشتریان از  4کاالی ارائهشده )  ( m1  m4و سود حاصل از
سرویسدهی  Pبه هر یک از مشتریان است .در این مثال چهار وسیله نقلیه موجود است که
شامل دو وسیله نقلیه یخچالی )  ( K1  K 2و غیر یخچالی (  ) K3  K 4که هرکدام ظرفیت
مخصوص به خود و نرخ فاسدشدن کاال در وسیله نقلیه یخچالی (  )  refو غیریخچالی (
 )  genرا دارا میباشند.
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جدول  .9دادههای مربوط به دپو و تأمینکننده و و مشتری و وسیله نقلیه و کاالها.
تأمین کننده
درخواست

Rr
Rr
Rs
Rr
Rs
Rr
Rs

مشتری

x

y

S

x

y

S

m3 m2 m1

m4

525

438

1

101

5

2

3

3

1

1

350

364

429

1

630

708

5

0

1

1

0

200

544

452

3

153

473

2

3

2

2

3

500

447

543

5

345

501

4

5

2

3

1

550

411

367

3

128

769

2

2

5

5

1

650

476

385

5

206

290

3

2

2

0

3

350

422

514

5

77

555

2

3

3

4

3

650

)(x,y
(459
),451

تقاضا) ( m3

P

ظرفیت

الف) مسیر ( )0وسیله نقلیه یخچالی,

K 2 K1

K3

K4

) (  ref ,  gen

30

19

25

()0.2,0.45

25

Depot  P3  P4  P7  D4  P5  P2
 D3  D7  D5  D2  Depot

( K 2 ):
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ب) مسیر ( )2وسیله نقلیه غیریخچالی( K 3 ): Depot  P1  P6  D6  D1  Depot ,
شکل  .7نمایش جغرافیایی جواب بهدستآمده برای دو وسیله نقلیه (الف) یخچالی  K 2و (ب)

غیر یخچالی K 3

بینش مدیریتی
مدیریت زنجیره سرد سیستمی است که با نظارت و برنامهریزی مؤثر به اداره کردن مراحل
مختلف چرخه عمر محصوالت فاسدشدنی میپردازد و با استفاده از فرآیندها و فعالیتهای
مناسب به کاهش هزینههای تولید ،کاهش ضایعات ،افزایش کیفیت ،کاهش مسمومیت،
افزایش رضایتمندی مشتریان و افزایش درآمد تولیدکنندگان و دیگر مشاغل فعال در بازار
محصوالت فاسدشدنی منجر میشود .این پژوهش ،چندین بینش مدیریتی عملی را ارائه
میدهد که به کمک تصمیمگیری مدیران برای کاهش هزینههای عملیاتی ،از بین بردن بار
خالی وسیلهنقلیه و باال رفتن میزان رضایت مشتری میانجامد .مدل توسعه دادهشده به
مدیران مسئول این امکان را میدهد که ظرفیت وسائلنقلیه و همچنین بهکارگیری
وسیلهنقلیه یخچالی و غیر یخچالی ،قبول و رد سرویسدهی با توجه به سود آن تخمین
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بزنند .عالوه بر این ،این مدل در مورد اندازه و تخصیص ناوگان حملونقل ،تخصیص
ظرفیت و مسیرهای وسائلنقلیه ابزاری مؤثر برای پشتیبانی از تصمیمگیری بهینه مدیریتی
ارائه میدهد ،مدیران قادر به شناسایی بهینهترین ،کمهزینهترین و پرسودترین گزینهها برای
انتخاب هستند .با توجه به اینکه که خرید آنالین روزبهروز گسترش پیدا میکند ،استفاده از
مدل و الگوریتم حل آن میتواند در ساخت اپلیکیشن مورداستفاده قرار گیرد .نکتهای که
کمتر در مسائل آکادمیک بدان پرداخته میشود ولی از اهمیت باالیی برخوردار است و
میتواند چشمانداز روشنی را برای کسبوکار به ارمغان آورد ،میزان رضایت مشتری
است ،که در این مدل لحاظ شده است .همچنین با شیوع ویروس کرونا و حمل واکسن با
استفاده از وسیله نقلیه یخچالی این پژوهش میتواند موردتوجه بسیاری از مدیران بخش
درمانی قرار بگیرد.

نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
کاالهای فسادپذیر که بخش اعظمی از فرآیند حملونقل را شامل میشوند ،از اهمیت
باالیی برخوردار هستند بنابراین در نظر گرفتن این مهم برای مسئله همیاری ناوگان حمل
نقل میتواند مفید باشد .هدف از این پژوهش سرویسدهی به مشتریان به کمک همیاری
ناوگان حملونقل یخچالی و غیریخچالی با ظرفیت محدود برای چندین کاالی فسادپذیر
است .همچنین ،برای نزدیکتر شدن مدل با آنچه در دنیای واقعی اتفاق میافتد پاسخدهی
به مشتریان و یا عدم پاسخدهی به آنها برای باال بردن سود و رضایت مشتری در نظر گرفته
شده است .برای این منظور ،مدل ریاضی غیرخطی ارائه و سپس خطی سازی شده است.
سپس ،بر روی نرخ فسادپذیری در وسیله نقلیه غیر یخچالی و میزان رضایت مشتری تحلیل
حساسیت انجام شده است .این مدل میتواند کاربردهای مختلفی در زندگی واقعی همانند
شرکتهای دارویی ،خدمات کشاورزی ،درمانی ،خرید آنالین موادغذایی و سوپرمارکتی
داشته باشد.
برای حل آن در مقیاس بزرگ ،الگوریتم ژنتیک هیبریدی توسعه داده شده است که
در آن برای هدفمند شدن مقدار اولیه از ساختار همسایگی مختلف بکار گرفته میشود.
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بهمنظور اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادشده ،مثالهای عددی فراهم آمده است و
جوابهایی که با روش شاخه و حد توسط  GAMSو همچنین با دو الگوریتم
متاهیوریستیکی دیگر ازلحاظ مقدار تابع هدف و زمان محاسبه جواب مورد مقایسه قرار
گرفته است .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که روش پیشنهادی نسبت به روشهای
دستی بسیار کارا و کاربردیتر میباشد.
در چرخه عمر محصوالت فاسدشدنی پـس از طـی مراحل مختلف تولید تا
توزیع و رسیدن به دست مصرفکننده نهایی ،عوامل مختلفی سبب ایجاد ضایعات کمی
و کیفی در این نوع محصوالت میشوند .برای پژوهشهای آتی ،عوامل مختلفی همانند
میزان رطوبت و دما و ساعات مختلف روز در تابع زوال کاال لحاظ شود .همچنین،
عوامل عدم قطعیت (فازی و تصادفی که قابلیت وفقپذیری باالتری دارند) را در نظر
گرفت .همچنین ازآنجاییکه برخی از واکسنها باید در دمای مشخصی توزیع شوند،
میتوان مدل این پژوهش را برای مورد مشخص توزیع واکسن هم توسعه داد.
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