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چکیده
یکی از مباحث مهمی که در سیستمهای حملونقل و لجستیکی کاربرد و اهمیت زیادی یافته است ،مسئله مسیریابی وسایل نقلیه
میباشد و به مسئلهای اطالق میشود که در آن هدف ،تعیین مسیرهای بهینه برای تعدادی وسیله نقلیه مستقر در قرارگاه است که باید به
مجموعه ای از مشتریان که هر یک دارای تقاضای معینی هستند ،مراجعه نموده و خدمتی ارائه دهند .از طرفی در طول چند دهه اخیر به
علت افزایش نگرانیهای زیستمحیطی  ،مسائل اقتصادی و فشارهای قانونی ،توجه خاصی به لجستیک معکوس شده است .لجستیک معکوس
تمام فعالیتهای زنجیره تأمین را شامل میشود که بهصورت معکوس اتفاق میافتد .یکی از موضوعات حیاتی در پیشبرد لجستیک معکوس
در سطح عملیاتی ،مسئله مسیریابی در آن است .در این راستا ،مسئله مسیریابی دورهای وسایل نقلیه با در نظر گرفتن میزان عرضه کاال از
مشتریان (مراکز جمعآوری) بهعنوان شرط صالحیت یافتن آنها برای سرویسدهی بررسی میشود .برای این مسئله یک مدل برنامهریزی
غیرخطی عدد صحیح آمیخته پیشنهاد گردیده است .همچنین بهمنظور اعتبارسنجی مدل ارائهشده ،تعدادی مثال نمونه تولید گردیده و با
نرمافزار  GAMSحل شده است.

واژههای کلیدی :لجستیک معکوس ،مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ،چند دورهای ،مراکز جمعآوری
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مسئله برای اولین با توسط دانتزینگ و رامسر 4معرفی
گردید] [2و با گذشت نزدیک به پنجاه سال از انتشار
اولین مقاله توسعههای زیادی در مسئله مسیریابی وسایل
نقلیه پدید آمده است .اجزای اصلی مسئله مسیریابی را
میتوان شبکه راهها ،مشتریان ،قرارگاهها ،5وسایل نقلیه و
رانندگان برشمرد .با اعمال شرایط و محدودیت بر هر یک
از این اجزا ،انواع مسائل مسیریابی وسایل نقلیه به وجود
میآیند .از شاخصترین آنها میتوان به مسئله مسیریابی
ظرفیتدار ،6مسئله مسیریابی با پنجرههای زمانی ،7مسئله
مسیریابی با برگشتیها ،8مسئله مسیریابی دورهای،9
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یکی از مباحث مهمی که در چند دهه اخیر در
سیستمهای حملونقل و لجستیک کاربرد و اهمیت
بسیاری پیدا کرده ،مسئله مسیریابی وسایل نقلیه 3است.
علت اصلی توجه به این مسئله ،کاربردی بودن آن و تعیین
راهبردهای کارا برای کاهش هزینههای عملیاتی است .از
سوی دیگر بهدلیل اینکه مسئله مسیریابی در کالس مسائل
 NP-hardقرار دارد ] [1این مسئله از جهت ارائه روش حل
نیز مورد توجه مطالعات دانشگاهی قرار گرفته است .این
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مسیریابی با تحویل و برداشت ،1و غیره اشاره کرد .در
اینگونه مسائل ،با توجه به عملیات مورد انتظار از وسیله
نقلیه ،ماهیت مسئله و محدودیتهای موجود در مسئله،
پیچیدگی مدلسازی و رویکرد حل مسئله تحت تأثیر قرار
میگیرد.
در طول چند دهه اخیر به علت افزایش نگرانیهای
زیستمحیطی ،مسائل اقتصادی و فشارهای قانونی ،توجه
خاصی به لجستیک معکوس2شده است .لجستیک معکوس
تمام فعالیتهای زنجیره تأمین را شامل میشود که
بهصورت معکوس اتفاق میافتد .مهمترین اصل در
لجستیک معکوس این است که بسیاری از مواد که
اصطالحاً غیرقابل استفاده یا فاقد کاربرد برای مصرفکننده
هستند ،دارای ارزش بوده و با اندکی اصالح و مرمت
میتوانند دوباره وارد زنجیره تأمین شوند .لجستیک
معکوس فرآیند برنامهریزی ،اجرا و کنترل کارا و جریان
مؤثر هزینه مواد ،کاالهای در حال ساخت ،کاالهای نهائی و
اطالعات مرتبط از نقطه مصرفکننده تا مبدأ ساخت برای
بازیابی ارزش یا دفن3مناسب است] .[3به عبارتی میتوان
گفت لجستیک معکوس در ارتباط با کاالهای عودتی یا
کاالهای برگشتی است .یکی از جنبههای اصلی لجستیک
معکوس ،بحث توزیع معکوس 4است .توزیع معکوس عبارت
از فرآیند جمعآوری و حملونقل کاالهای استفادهشده،
ضایعات و  ...از اولین تا آخرین مصرفکننده در زنجیره
تأمین به شمار میرود .یکی از موضوعات حیاتی در پیشبرد
لجستیک معکوس در زمینه توزیع معکوس بهویژه در سطح
عملیاتی ،مسئله مسیریابی در آن است .تابهحال تحقیقات
بسیاری در زمینه لجستیک معکوس انجام شده است ولی
تعداد اندکی از آنها در مورد مسیریابی لجستیک معکوس
بوده است] .[4تحقیقات انجامشده در این زمینه را میتوان
به چهار گروه تقسیمبندی کرد :برداشتهای انتخابی با
قیمتگذاری (برداشت و جمعآوری کاالها با توجه به
سودآور بودن آنها) ،جمعآوری ضایعات( 5برای بازیافت آنها
و با هدف محافظت از محیط زیست) ،جمعآوری کاالهایی
که عمر آنها تمام شده (پایان عمر )6است (بهمنظور

و یا بازیافت آنها)  ،توزیع و جمعآوری همزمان (برای آن
دسته از مسائلی که مسیریابی آمیخته امکانپذیر باشد).
پرایو 7و همکاران ] [5در یک مطالعه موردی در زمینه
برداشتهای انتخابی با قیمتگذاری ،در هنگکنگ مسئله
مسیریابی وسایل نقلیه را در زمینه توزیع نوشیدنیها به
فروشگاهها و جمعآوری بطریهای خالی به طور همزمان
بررسی کردند .در کار آنها توزیع کاالها به هر مرکز بهطور
اجباری ولی جمعآوری کاالها اختیاری بوده و در صورتی
انجام میگرفت که به اندازه کافی فضا در وسایل نقلیه
وجود داشته باشد .آنها مسئله خود را تحت مسئله
مسیریابی با تحویل و برداشت با در نظرگرفتن پنجره زمانی
برای مشتریان ،ناوگان ناهمگن8و چند محصولی بودن
فرموله کردند .این محققان در مدل خود برای وسایل نقلیه
عالوه بر محدودیت ظرفیت ،محدودیت حجم را نیز در نظر
گرفته و برای حل آن از یک روش ابتکاری استفاده کردند.
بعداً گریبکووسکایا 9و همکاران ] [6مسئله مشابه همین
مسئله را بررسی کردند با این تفاوت که مدل آنها با در نظر
گرفتن یک وسیله نقلیه بود .آراس 10و همکاران ] [7یک
مسئله مسیریابی با چند قرارگاه را با قیمتگذاری بررسی
کردند که در مسئله آنها ،مالقات هر یک از مشتریان با
توجه به سودآور بودن جمعآوری کاالها از هر مشتری و
محدودیت ظرفیت حمل وسایل نقلیه ،انجام میگرفت .در
مسئله آنها جمعآوری کاال از هر مرکز بهصورت یک جا و
غیر قابل تقسیم بود .آنها برای حل مدل در مقیاس معمولی
و بزرگ از روش جستجوی ممنوع 11استفاده کردند .در
سال  ،1974برای اولین بار توسط بلترامی و بودین،12
مسئله مسیریابی جمعآوری ضایعات مطرح شد] .[8سپس
اسکولی 13و همکاران ] [9مسئله مسیریابی وابسته به
مقر14را برای جمعآوری کاالهای برگشتی بررسی کردند.
مانسینی و اسپرنزا 15یک مدل برنامهریزی خطی را برای
جمعآوری کاالهای برگشتی ارائه دادند که مدل آنها
بهصورت چند محصولی بود] .[10راموس و اولیویرا16
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شده بودند .آنها نیز برای حل مدل از روش ابتکاری
جستجوی ممنوع استفاده کردند .بعداً این محققان همین
مسئله را به مسئله چند قرارگاهی[ ]17گسترش دادند.
آنها در این مسئله از رویه دو مرحلهای در امر داشتن چند
دپو استفاده کردند .بدین ترتیب که در مسئله آنها ابتدا
مراکز جمعآوری به یکی از چهار مراکز بازیافت تخصیص
مییافت و سپس مسئله برای هر یک از مراکز بازیافت حل
میشد .آنها برای حل این مسئله نیز از روش جستجوی
ممنوع استفاده کردند .در زمینه توزیع و جمعآوری
همزمان ،دلآمیکو 8و همکاران مدل صفر -یک ارائه
کردند] [18و برای حل مسئله از روش شاخه -قیمت9
استفاده نمودند .الشمرانی 10و همکاران ،مسئله واقعی در
زمینه توزیع و جمعآوری خونهای اهدائی را بررسی
کردند] .[19در مدل آنها برای هر مرکز جمعآوری که
پوشش داده نمیشد ،جریمه در نظر گرفته شده بود .عالوه
بر این در مدل آنها تقاضا بهصورت احتمالی و مسئله
بهصورت چند دورهای در نظر گرفته شده بود .آنها برای
حل مسئله روشی ابتکاری ارائه دادند .دثلوف ،11مسئله
مسیریابی توزیع و جمعآوری همزمان در لجستیک
معکوس را با هدف کمیته نمودن مسافت طی شده مورد
مطالعه قرار داد و برای حل مدل ،یک روش ابتکاری
پیشنهاد نمود] .[20کاتای 12یک روش فرا ابتکاری جدید
تحت عنوان الگوریتم مبتنی بر صرفهجویی مورچگان 13در
همین زمینه ارائه داد] .[21تاسان و گن 14نیز برای حل
مسئله مسیریابی توزیع و جمعآوری همزمان یک الگوریتم
ژنتیک پیشنهاد دادند] .[22سالی کاسم و مینقیوان چن15
مسئله مسیریابی در لجستیک معکوس با تحویل و برداشت
همزمان کاالها را با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای
مشتریان بررسی نموده و برای به دست آوردن جواب اولیه
یک روش ابتکاری ارائه داده و برای بهبود جواب از روش
جستجوی همسایگی16و روش بازپخت شبیهسازی شده17
استفاده کردند].[23

مسئله مسیریابی چند قرارگاهی در زمینه جمعآوری
ضایعات را بررسی کردند] .[11ماراورتز 1و همکاران ][12
در یک مطالعه موردی در اسپانیا مسئله مسیریابی-
مکانیابی 2را در زمینه جمعآوری ضایعات الکتریکی
بررسی کردند .آنها ابتدا یک مدل خطی عدد صحیح
مختلط مکانیابی تسهیالت بهمنظور مکانیابی مراکز ارائه
داده و سپس یک مدل عدد صحیح برای مسیریابی وسایل
نقلیه مطرح کردند که ناوگان حملونقل در این مسئله
غیرهمگن فرض شده بود .برای حل مدل نیز از روش
ابتکاری مبتنی بر صرفهجوئی3استفاده کردند .تانیا رودریگز
پریرا راموس 4و همکاران یک مسئله دورهای ،چند
محصولی و چند دپویی را در زمینه جمعآوری و بازیافت
ضایعات بررسی نمودند و برای حل مدل از یک روش
ابتکاری استفاده کردند] .[13در زمینه جمعآوری کاالهایی
که عمرشان تمام شده (پایان عمر) ،در سال  ،2006ابتدا
شالتمن 5و همکاران در یک مطالعه موردی در آلمان این
مسئله را بررسی کردند] .[14هدف این مسئله کمینه
نمودن کل مسافت طی شده بود که برای حل مدل از روش
ابتکاری جستجوی ممنوع استفاده کردند .لیبالنک 6و
همکاران نیز یک مطالعه موردی در زمینه بازیافت اجزای
وسایل نقلیه در هلند انجام دادند .مسئله آنها بهصورت چند
دپوئی و همراه با تحویل و برداشت بود .آنها برای حل
مسئله از یک روش ابتکاری که مبتنی بر ایجاد مسیر و
جزءبندی مجموعه بود ،استفاده کردند] .[15کیم 7و
همکاران نیز در یک مطالعه موردی مسئله جمعآوری
کاالهای الکترونیکی پایان عمر را در کرهجنوبی بررسی
کردند] .[16در مسئله آنها چهار مرکز بازیافت (قرارگاه)
وجود داشت که برای هر مرکز بازیافت به طور جداگانه با
توجه به اینکه هر مرکز بازیافت دارای مراکز جمعآوری
مخصوص به خود میباشد ،مسئله را با هدف کمینهسازی
مسافت طی شده بررسی نمودند .در این مسئله فرض شده
که هر یک از مراکز بازیافت ،تعداد ثابت و کافی وسیله
نقلیه همگن دارد که هر یک از وسایل نقلیه عالوه بر
محدودیت ظرفیت ،دارای محدودیت حداکثر مسافت طی
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همانطور که از ادبیات موضوع برمیآید بخش مهمی از
مطالعات در زمینه مسیریابی لجستیک معکوس در قالب
مطالعات موردی بوده و کارهای ارزشمند و مدلهای
عمومی که در این زمینه غیر از مطالعات موردی صورت
گرفته تحت عنوان مسیریابی با برداشت و تحویل همزمان
میباشد .بنابراین مطالعه مسئله مسیریابی در لجستیک
معکوس بهطور مستقل با در نظر گرفتن محدودیتها و
شرایطی که در این زمینه و امور جمعآوری مواد و کاالها
پدیدار میشود ،ضروری به نظر میرسد .در این راستا با در
نظر گرفتن دو موضوع مسئله مسیریابی در لجستیک
معکوس بررسی میگردد .موضوع اول سرویسدهی به
مشتریان مشروط به میزان عرضه کاال از آنها میباشد .یعنی
با تعریف حداقل میزان عرضه قابل قبول برای مشتریان ،به
مشتریانی سرویسدهی صورت میگیرد که عرضه کاالی
آنها این شرط را تأمین کند .این مورد در امر جمعآوری
کاالها به دالیل اقتصادی در دنیای واقعی نیز اتفاق میافتد
که در مطالعات انجام شده مورد توجه نبوده است .موضوع
دوم در نظر گرفتن مسئله مسیریابی دورهای میباشد که
در آن مشتریان با توجه به میزان عرضه خود در هر دوره،
نیازمند دریافت خدمت در دورههای مختلف از افق زمانی
بوده و مسیریابی باید برای هر دوره از افق برنامهریزی
صورت گیرد .این مسئله در دو حوزه جمعآوری ضایعات و
کاالهای پایان عمر یا کارکرده به منظور بازیافت و  ...دارای
کاربرد خواهد بود .علت اصلی مطرح شدن این دو موضوع
در این تحقیق این است که در مطالعات انجام شده در
حوزه مسیریابی در لجستیک معکوس به میزان عرضه کاال
از مشتریان (مراکز جمعآوری) توجهی نشده است .با توجه
به اینکه در لجستیک معکوس بر خالف اکثر سیستمهای
توزیعی ،سرویسدهی به مشتریان دارای اضطرار نیست ،لذا
میتوان با تلفیق دو موضوع سرویسدهی مشروط به میزان
عرضه کاال و مسیریابی دورهای که در جمعآوری ضایعات و
کاالهای قابل بازیافت در دنیای واقعی دارای کاربرد است،
مسئله جدیدی را مطرح نمود که در آن به مشتریانی که
در دوره یا دورههایی از افق برنامهریزی میزان عرضه کاالی
اندکی دارند ،سرویسدهی انجام نگیرد و در صورتیکه
میزان مجموع عرضه کاال در دوره یا دورههای بعدی به حد
مطلوب برسد ،سرویسدهی گردند .این موضوع باعث
کاهش مسافت پیموده شده و یا کاهش هزینههای
حملونقل و عملیاتی میگردد.

 -2مفروضات مدل
مفروضات کلی که در این تحقیق لحاظ میگردند
عبارتنداز:



مسئله بهصورت تک دپوئی و چند دورهای است.



مکان هر یک از مشتریان و دپو مشخص است.



میزان عرضه کاال از مشتریان قطعی و مثبت
است.



شبکه راهها متقارن است.



ناوگان وسایل نقلیه ،همگن میباشند.
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تعداد مشتریان (مراکز جمعآوری) معلوم و
مشخص است.

هزینههای حملونقل وابسته به مسافت پیموده
شده است.
دپو دارای وسایل نقلیه تحت مالکیت خود است،
بنابراین هزینه بهکارگیری آنها کم و شامل هزینه
استهالک وسایل نقلیه ،هزینه راهاندازی و ...
میباشد.
از نظر تعداد وسایل نقلیه محدودیتی وجود ندارد
و به اندازه کافی وسیله نقلیه در دپو وجود دارد.
هر وسیله نقلیه حرکت خود را از دپو شروع کرده
و پس از سرویسدهی دوباره به دپو باز میگردد.
هر مشتری فقط میتواند در یک تور قرار بگیرد.



وسایل نقلیه دارای محدودیت ظرفیت میباشند.



برای سرویسدهی به مشتریان به منظور
جمعآوری کاالها یک مقدار حداقلی برای واجد
شرایط شدن آنها در نظر گرفته میشود .بدین
ترتیب در هر دوره مشتریانی که از آن مقدار
تعیین شده ،مقدار کاالی بیشتری عرضه نکنند
سرویسدهی نمیشوند (مگر دردوره آخر).



در هر دوره مقدار عرضه کاالی مشتریانی که با
توجه به واجد شرط بودن سرویسدهی نمیشوند
به دوره بعدی منتقل میشود.

مسیریابی دورهای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط
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در ادامه ساختار مقاله شامل بخشهای زیر میباشد.
بخش دوم به ارائه مفروضات مدل اختصاص یافته است .در
بخش سوم فرمولبندی مدل ارائه میگردد .در بخش
چهارم نیز آزمایشهای مدل بیان میگردد .در نهایت در
بخش پنجم جمعبندی و نتیجهگیری از تحقیق ارائه
میشود.

مسیریابی دورهای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط

𝑗𝑖𝐶 :هزینه مرتبط با مسافت پیموده شده بین گره iوj

 -3فرمولبندی مدل

بهطوریکه 𝑖𝑗𝐶 = 𝑗𝑖𝐶

در این بخش فرمولبندی مدل پیشنهادی ارائه
میگردد .در ادامه به منظور بیان فرم ریاضی مدل ،نمادها
(شامل مجموعه اندیسها ،عوامل و متغیرهای تصمیم)
معرفی شده و در فرمولبندی مدل پیشنهادی مورد
استفاده قرار میگیرند.

𝑘𝐹 :هزینه بهکارگیری وسیله نقلیه k

𝑛𝑖𝑚𝑆  :آستانه قابل قبول عرضه کاال از سوی مشتریان به
منظور سرویسدهی به آنها

 -1-3مجموعه اندیسها

 -3-3متغیرهای تصمیم

𝑡𝑗𝑆 :میزان عرضه کاال از مرکز  jدر دوره t
𝑘𝑄  :حداکثرظرفیت وسیله نقلیه k

متغیرهای تصمیم مدل عبارتنداز:
𝑡𝑘𝑗𝑖𝑋  :اگر گره iبه گره jتوسط وسیله نقلیه kدر دوره t
پیموده شود برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر
میباشد.
𝑡𝑘𝑍  :اگر وسیله نقلیه  kدر دوره  tاستفاده شود برابر یک و
در غیر اینصورت برابر صفر است.
𝑡𝑗𝑌  :اگر مرکز  jدر دوره  tسرویسدهی شود برابر یک و در
غیر اینصورت برابر صفر است.
𝑡𝑗𝑃  :میزان کاالی قابل برداشت از مشتری  jدر دوره t

اندیسهای مدل عبارتنداز:
 :iاندیس مربوط به مشتریان (مراکز جمعآوری) در ابتدای
یک یال)𝑛 (𝑖 = 0,1,2, … ,

 :jاندیس مربوط به مشتریان (مراکز جمعآوری) در انتهای
یک یال)𝑛 (𝑗 = 0,1,2, … ,
اندیس  𝑖 = 0و  𝑗 = 0مربوط به دپو میباشند 𝑗 ≠ 𝑖
 :tاندیس مربوط به دوره زمانی )𝑇 (𝑡 = 0,1,2, … ,
اندیس  𝑡 = 0مربوط به یک دوره مجازی با پارامترهای
صفر
 :kاندیس مربوط به وسایل نقلیه )𝐾 (𝑘 = 1,2, … ,

 -1-3مدل ریاضی

فرمولبندی برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته
مسئله بهشرح زیر میباشد:

-2-3پارامترهای مدل

پارامترهای مدل عبارتنداز:

𝐾

)(1

𝑇

𝑛

𝐾

𝑛

𝑇

)𝑗 ≠ 𝑖( 𝑡𝑘𝑍 𝑘𝐹 ∑ ∑ min 𝑍 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡 +
𝑡=1 𝑖=0 𝑗=0 𝑘=1

𝑡=1 𝑘=1

𝐾

)(2

)𝑗 ≠ 𝑖( ; 𝑇 ∀𝑖 = 1, … , 𝑛 ; 𝑡 = 1,2, … ,

𝑛

𝑡𝑖𝑌 = 𝑡𝑘𝑗𝑖𝑋 ∑ ∑
𝑗=0 𝑘=1
𝐾 𝑛

)∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 ; (𝑖 ≠ 𝑗) (3

𝑡𝑗𝑌 = 𝑡𝑘𝑗𝑖𝑋 ∑ ∑
𝑖=0 𝑘=1

)(4

∀ 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 − 1

𝑛𝑖𝑚𝑆 ≤ ) 𝑡𝑗𝑌 𝑃𝑗𝑡 . (1 −
𝑛

)(5

𝑇 ∀ 𝑗 = 1,2, … , 𝑛; 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ; 𝑡 = 1,2, … ,

𝑛

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡 − ∑ 𝑋𝑗𝑖𝑘𝑡 = 0

)∀ 𝑖, 𝑗 = 0,1,2, … , 𝑛 , ∀ 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 ; (𝑖 ≠ 𝑗)(6

𝑖=0

𝑖=0

𝑡𝑘𝑍 ≤ 𝑡𝑘𝑗𝑖𝑋
𝑛

)(7

𝑇 ∀ 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ; 𝑡 = 1,2, … ,

𝑘𝑄 ≤ 𝑡𝑘𝑗𝑖𝑋 ∑ 𝑡𝑗𝑃 ∑
𝑖=0

)(8

𝑇 ∀ 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ; 𝑡 = 1,2, … ,

𝑛

𝑗=1

𝑃𝑗𝑡 = 𝑆𝑗𝑡 + (1 − 𝑌𝑗𝑡−1 ). 𝑃𝑗𝑡−1
𝑛

)(9

𝑇 ∀ 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ; 𝑡 = 1,2, … ,

𝑡𝑘𝑍 = 𝑡𝑘𝑗∑ 𝑋0
𝑗=1
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)(11
)(12
)(13
)(14

𝑛 ≤ 𝑡𝑘𝑗𝑖𝑋 𝑢𝑖𝑡 − 𝑢𝑗𝑡 + (𝑛 + 1).
)∀ 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ; 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 ; 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 ; (𝑖 ≠ 𝑗)(10
𝑃𝑗0 = 0
𝑛 ∀ 𝑗 = 1,2, … ,
𝑌𝑗0 = 0
𝑛 ∀ 𝑗 = 1,2, … ,
𝑌𝑗𝑇 = 1
𝑛 ∀ 𝑗 = 1,2, … ,
𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡 , 𝑌𝑗𝑡 , 𝑍𝑘𝑡 = {0,1} ; 𝑃𝑗𝑡 , 𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑗𝑡 ≥ 0

مسیریابی در کل دوره ها می باشد .این رابطه از دو بخش

جایی که مجموع کل کاالی عرضه شده از سوی مشتری

تشکیل شده است که بخش اول بیانگر هزینه های متغیر

شرط واجد شرط بودن (محدودیت ( ))4را تأمین

یا مرتبط با مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه بوده و

میکند.

بخش دوم هزینه های به کارگیری وسایل نقلیه را نشان

محدودیت ( )9تضمین کننده این است که تور به

می دهد .با توجه به اینکه طبق مفروضات مسئله تحقیق

وجود آمده توسط هر وسیله نقلیه فعال از قرارگاه آغاز

دپو دارای وسایل نقلیه تحت مالکیت بودن خود است،

شده و به آن ختم میگردد.
محدودیت ( ) 10تضمین می کند که هیچ زیر توری

هدف اصلی از آوردن بخش دوم کمینه نمودن تعداد

ایجاد نگردد .در این محدودیت دو متغیر 𝑡𝑖𝑢 و 𝑡𝑗𝑢

وسایل نقلیه میباشد.

نامنفی هستند که به عبارتی متغیرهای ضروری برای

محدودیت های ( )3( ،)2و ( )4تضمین می کنند که

منع ایجاد زیرتور می باشند.

در هر دوره هر مشتری یا مرکزی که مقدار مطلوب برای
عرضه کاال را داشته باشد توسط یک وسیله نقلیه مالقات

محدودیت ( )11بیان میکند که مقدار کاالی

میشود ،در غیر این صورت در آن دوره سرویس دهی

برداشت شده دوره صفر که یک دوره مجازی است ،برابر

نخواهد شد.

صفر است.
محدودیت ( )12بیان می کند که در دوره صفر هیچ

محدودیت ( ) 5پیوسته بودن تورها را تضمین میکند،

یک از مشتریان سرویس دهی نمی شوند.

به عبارت دیگر وسیله نقلیه پس از و رود به یک گره از

محدودیت ( )13تضمین می کند که همه مشتریان در

همان گره خارج می شود.

دوره پایانی افق برنامه ریزی سرویس دهی می شوند (بنابه

محدودیت ( )6تضمینکننده این است که هیچ

مفروضات مسئله تحقیق).

مشتری توسط وسیله نقلیه غیرفعال سرویس دهی

محدودیت ( ) 14نوع متغیرهای تصمیم را از نظر

نمی شود.
محدودیت ( )7تضمینکننده ظرفیت وسایل نقلیه

صفر -یک و نامنفی بودن تعیین میکند .نکته قابل

است ،به عبارت دیگر در هر دوره مقدار کاالهای

توجه این است که محدودیت های ()7( ،)4و ()8

جمع آوری شده توسط هر وسیله نقلیه در هر تور نباید

غیرخطی می باشند.

از حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه تجاوز نماید.
محدودیت ( ) 8در واقع محدودیت گذر مدل است و
با محدودیت ( ) 4رابطه مکمل دارد .طبق این محدودیت
در صورت عدم سرویس دهی مشتری ،مقدار عرضه کاال
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رابطه ( )1بیانگر کمینه نمودن مجموع هزینه های

از مشتری به دوره یا دوره های بعدی منتقل میشود تا

تعداد وسایل

مسائل نمونه

تعداد دورهها در

تولید شده

افق برنامهریزی

مسئله 1

2

3

مسئله2

2

3

5

مسئله 3

3

3

4

59526

مسئله 4

2

3

6

46926

5332387

مسئله 5

3

3

5

72424

28722792

مسئله 6

2

3

7

54722

76002395

مسئله 7

4

3

4

80722

80762713

مسئله 8

3

3

6

_

28800

مسئله 9

2

3

8

_

28800

نقلیه در دپو
(فعال و غیرفعال)

تعداد مشتریان

مقدار جواب

زمان حل

(مراکز جمعآوری)

بهینه

(ثانیه)

4

414

42723

51322

292971
134296

7600.395

8000
7000
6000
5000
4000
3000

زمان حل مساله (ثانیه)

مسیریابی دورهای وسایل نقلیه در لجستیک معکوس با مشتریان واجد شرایط

جدول ( :)1نتایج مسائل نمونه

2000
1000

533.387
29.971

4.723

5

4

0
7

6
تعداد مشتریان

شکل ( :)1نمودار ارتباط بین تعداد مشتریان و زمانهای حل در مسائل دو دورهای

89
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9000
8076.713
8000
7000

5000
4000

2000
1000
134.96

4.723

2

1

0
3

تعداد دورهها
شکل ( :)2نمودار ارتباط بین تعداد دورهها و زمانهای حل در مسائل با  1مشتری

همچنین افزایش تعداد مشتریان و بهطور کلی افزایش

-1آزمایشهای مدل

ابعاد مسئله ،زمان حل مسئله به طور نمائی افزایش

هدف از انجام آزمایش های محاسباتی ،ارزیابی یا

مییابد.

اعتبارسنجی مدل پیشهادی میباشد .از آنجایی که در
ارتباط با مسئله تحقیق این مقاله ،مسائل محک در

-5جمعبندی و نتیجهگیری

ادبیات موضوع وجود ندارد ،تعدادی مسئله در ابعاد

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه نقش بسیار مهمی در

کوچک به طور تصادفی تولید شده است.
مدل پیشنهادی در نرمافزار بهینهسازی GAMS

سیستمهای لجستیکی و حملونقل آن ایفا میکند.

نسخه 242123کد گردیده و سپس مسائل نمونه توسط

همواره در تحقیقات سعی بر آن است که مدلهای

حلکننده  BARONتوسط رایانهای با پردازنده core i5

کالسیک این مسئ له را به مسائل دنیای واقعی نزدیکتر

 2.6 GHzو با حافظه داخلی  6GBحل شده و نتایج

کرده تا نیازهای حوزه لجستیک پوشش یابند .یکی از

مطابق جدول ( )1بهدست آمده است .در همه مسائل حل

شاخه های حوزه لجستیک که در چند سال اخیر اهمیت

شده حداکثر زمان مجاز برای حل مسئله در نرم افزار روی

بسیاری یافته است ،بخش لجستیک معکوس است .با

 28800ثانیه تنظیم شده است .در جدول ( )1نیز در

توجه به اینکه در لجستیک معکوس به خصوص در حوزه

مسائلی که در ستون جواب بهینه ،خط تیره ثبت شده،

جمع آوری ضایعات و کاالهای قابل بازیافت ،سرویسدهی

منظور این است که نرم افزار در مدت زمان مجاز قادر به

به مشتریان دارای اضطرار نیست مسئله مسیریابی

حل مسئله نبوده است.

دوره ای در لجستیک معکوس را با در نظر گرفتن میزان

همانطور که از جدول ( )1و شکلهای ( )1و ()2

عرضه کاال از مشتریان (مراکز عرضه) به عنوان شرط

مشهود است با افزایش تعداد دوره ها در افق برنامه ریزی و

صالحیت داشتن آنها برای سرویس دهی مورد بررسی قرار
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دوره هایی از افق برنامه ریزی میزان عرضه کاالی اندکی
دارند مورد سرویسدهی قرار نمی گیرند و در صورتیکه
میزان مجموع عرضه کاال در دوره یا دورههای بعدی به
 سرویسدهی میشوند که این موضوع،حد مطلوب برسد
 در این.باعث کاهش هزینههای حملونقل خواهد شد
راستا با در نظر گرفتن مفروضات و شرایط مسئله تحقیق
یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح آمیخته برای
 در انتها به منظور اعتبارسنجی.مسئله پیشنهاد گردید
 حلGAMS مدل تعداد ی مسائل نمونه در نرم افزار
 نتایج محاسباتی حاکی از این بود که با افزایش.گردید
 زمان حل،تعداد مشتریان و دوره ها در افق برنامه ریزی
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