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چکیده

 گریدکیاز  یدر حومه شهر مشهد با فاصله اندک یکه همگ می( سروکار دارکنندگاننيخرد )تأم دکنندگانياز تول ایپژوهش با مجموعه نیدر ا

ادغام  یبرا یکردن برنامه زمان دايمطالعه پ نیف ا( مشغول هستند. هدکنندهمصرف) خودرورانیشرکت ا ازيقطعات مورد ن نيو به تأم قرارگرفته

 تا  یو نها رديرا در نظر بگ کنندگاننيتأم ديسازد، نرخ تول نتأمي را کنندهروزانه مصرف یتقاضا کهیطوراست به کنندگاننيو ارسال محصوالت تأم

 شتريب یهماهنگ جادیکه باعث ا مایارائه نموده کپارچهی دلم نیبا عناو یخط حيمدل عدد صح کیمنظور  نیکند. بد نهکمي را نقلوحمل نهیهز

CPLEXافزار مسئله در ابعاد کوچک توسط نرم قي. حل دقشودمی نقلوحمل هاینهیسبب باعث کاهش هز نیکنندگان شده و بدنيتأم نيدر ب

سه یا مقا. بباشدیم قيو حل دق یاز روش آزاد ساز یبيکشده که تر یطراح یابتکار تمیالگور کی یحل مسئله در ابعاد واقع یصورت گرفته و برا

  است. دهیآن ارائه گرد جیشده و نتا دهيسنج یابتکار تمیالگور ییو کارا تيفيک ق،يو حل دق یابتکار تمیحاصل از الگور هایجواب
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ABSTRACT 

In this research, we aim to develop a methodology to reduce the transportation costs occurred in a car supply 

chain. For this purpose, we consider a set of car parts suppliers, placed in suburb of Mashhad which send their 

products to the Iran Khodro Co., placed in Tehran suburb. The goal of this study is to find a schedule to integrate 

the suppliers’ products and distribute them in order to meet the daily demand of Iran Khodro Co. The objective is 

to minimize the transportation and inventory costs by considering the production rates of suppliers. In this regard, 

we propose an integrated transportation system approach in which all suppliers cooperate with each other following 

a master transportation plan. In order to evaluate the developed method, a linear integer programming model is 

presented. Since solving this model by available commercial solvers is considerably time consuming, a heuristic 

solution approach has been developed. Finally, the efficiency of the proposed solution approach has been evaluated 

and compared using randomly generated test instances.  
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مقدمه -1

کنندگان قطعات مورد نياز وليدت ونقلحمل س  تميپژوهش س   نیدر ا

ساز سع خودرورانیا رينظ انیخودرو شده  یمورد مطالعه قرار گرفته و 

 تيش  ود. در وض  ع ش  نهاديپ یآن راهکار یکنون تيبهبود وض  ع یبرا

شرکت ا کنندگاننيتأم یکنون صوالت خود را  خودرو،رانیقطعات  مح

بر  کنندهنيأم. هر تکنندیارس  ال م ایجاده ونقلحمل قیاغلب از طر

ساس قرارداد شرکت ا یا ست  ميتنظ خودرورانیکه با  کرده موظف ا

شرکت تحو یکه در زمان مقرر کاالها شده را به  سته  دهد. از  لیخوا

تأم نیا روبرو هس   تند و از  یزمان هایتیدبا محدو کنندگاننيرو 

به هم اريکاال در اخت ديتول یبرا یمحدود تيظرف  یطرف ند.   نيدار

 لیوس  ا تيظرف یاز تمام توانندیخود نم هایلغلب در ارس  اخاطر ا

مل قلح ندبگي بهره ون حال ش   رار مام ديرا فرض کن یطی.   یکه ت

ستم يس نیکنند و ا تيمتمرکز فعال ستميس کیتحت  کنندگاننيتأم

و  خودرورانیکاالها در ش   رکت ا یموجود زانياز نرخ مص   رف و م

 مطلع هاآن یموجود زانيم و کنندگاننيتأم دياز نرخ تول نيهمچن

 برنامه کاالها نقلوحمل یبرا تواندیم س  تميس   نیرو، ا نای از. باش  د

نه و ترجامع ها گا به یطراح تریآ که  ند چرا  طه اک گاه نیواس     یآ

ه توانیم ند یاکاال ندهيتول نیچ با  عيرا تجم دکن  لهيوس    کیو 

از  یش  ترياز س  هم ب توانیص  ورت م نبدی. کرد ارس  ال ونقلحمل

 کاهش را ونقلحمل نههزی و کرد اس تفاده ونقلحمل لیوس ا تيظرف

 یديحاکم بر ش   رکت تول طیش   را یپژوهش با بررس    نای در. داد

کت خودرورانیا گانيتول م،يافتیآن در رينظ هایو ش   ر ند  که یدکن

اغلب به ص   ورت  کنندیم نتأمي را هاش   رکت نیا ازيقطعات مورد ن

کان ایتوده عالمش   غ یص   نعت یدر م به ف ند و کمتر  تيول  هس   ت

از  دور یدر مکان ،یکه به صورت منزو افتی توانیرا م یاکنندهنيتأم

را  اندکنندگيتول نیقرار داش   ته باش   د. بنابرا گرید کنندگاننيتأم

 ایکرد که در فاص   له ميتقس    هاییبه مجموعه یطور کل هب توانیم

غول مش    یص   نعت یدر مکان گریکدی( از لومترياندک )کمتر از پنج ک

ستند در ا تيفعال  هامجموعه نیاز ا کیهر  یبرا توانیصورت م نیه

ش را پژوه نیا جنتای و گرفت نظر در نقلوحمل کپارچهی ستميس کی

 گرید یخودرو که در ش  هرها طعاتق کنندهنيتأم یهاش  رکت یبرا

 یکه مسئله مورد پژوهش از رو ییداد. از آنجا ميتعم زني اندواقع شده

 ایرش   ته نيب یتيماه یاس   تنباد ش   ده و دارا یمورد واقع کی

 موض  و  نيگفت که ب توانی( اس  ت، میو کنترل موجود یابیري)مس  

س نیا سئله و ب ؛ دارد ودوج هاییشیگرا قاتيتحق هاینهياز زم یاريم

اندازه س  فارش  نييبه تع توانیم هاینهيزم نیا نتریکیاز جمله نزد

(Lot sizing problemم ،)    بی  ريس جود-یا  Inventory) یمو

routing problem   ديتول-یابیري( و مس (Production routing 

problemادل بر تع دياندازه سفارش تأک نيي( اشاره کرد. در مسائل تع

شتر کنندهنيتأم یسطح موجود شرا یو م ست، در  که ممکن  یطیا

 مسائل نیباشد، وجود و عدم وجود کمبود در ا یتصادف یاست تقاضا

شد و ... ] ليدخ سائل[. 1]–[2با سي م س یموجود-یابیرم -یابیريو م

سائل کنترل موجود یقيتلف ديتول س یاز م  در اندارائه کرده یابیريو م

ضا قطع یطشرای ست تقا صاد ایو  یکه ممکن ا س یفت شد، م  یهاريبا

د و وجود داشته باش کنندهنيتأم کیبسته باشند،  ایشده باز و  جادیا

 نای موضو [. 3]–[4حضور داشته باشند و ... ] کنندهنيتأم نیچند ای

 یاس   تنباد ش   ده، دارا یمورد واقع کیاز  نکهیپژوهش عالوه بر ا

بارت هاییینوآور که ع ند از؛ دخبوده   تيظرف تیکردن محدود ليا

چه برا بار  چه برا یمش   تر یان ندگان،نيتأم یو  وجود تنو  در  کن

 ارائه و حجم و وزن قطعات ، در نظر گرفتنونقلحمل لیوس  ا تيظرف

 س  تميس   کیپژوهش  نیبه جهت حل مس  ئله. در ا نینو تمالگوری

عدد  یزریبرنامه یهامدل کیآن  یو برا دهیگرد ش   نهاديمتمرکز پ

نمونه  یمدل بر رو قيش   ده اس   ت. حل دق یطراح یخط حيص   ح

سئله سط نرم هایم سط تو   جیانجام و نتا CPLEXافزار کوچک و متو

که حل مدل در ابعاد  آنجایی از. اس  ت ش  ده ارائه آخر شبخ در هاآن

نام  یحل ابتکار تمیالگور کی ،باش   دمی برزمان اريبس    یواقع به 

سازی تمیالگور سائل با ابعاد بزرگ  یطراح آزاد  سط آن م شده به وا

س  هاجواب تيفيدر کناره حفظ ک تمیالگور نی. اشوندیو حل م یبرر

کاهش دهد. یرگيچشم طرز به را مسئله حل زمان توانسته

تعریف مسئله -2

( S) مجموعه ؛در این مسئله با دو مجموعه از نقاد سروکار داریم

( را به C) تک عضویو مجموعه  کنندگانينتأمرا به عنوان مجموعه 

 اول کنيم. توليدات اعضای مجموعهمشتری تعریف می عنوان مجموعه

د. فاصله زمانی الزم برای شوندوم ارسال می مجموعه مشتری یابرای 

 دوم، بر اساس مطالعه اول به مجموعه رسيدن کاالی ارسالی از مجموعه

 روندزمانی جابجایی بين نقاد  موردی برابر با یک روز کاری و فاصله

هر مجموعه تقریبا  برابر با صفر در نظر گرفته شده است چرا که زمان 

ایسه با فاصله زمانی جابجایی بين نقاد درون هر مجموعه در مق

گردد. در این پژوهش یک جابجایی بين دو مجموعه، ناچيز تلقی می

ونقل یکپارچه پيشنهاد شده است. باقی مدل ریاضی برای سيستم حمل

ميزان عرضه  -1است از:  مفروضات مسئله به صورت خالصه عبارت

کننده و تقاضای آن توسط مشتری تأمينروزانه هر قطعه توسط کليه 

برای هر قطعه، جمع ميزان تقاضای روزانه با  -2برابر و ثابت است. 

( قطعه سازانکنندگان )تأمين -3جمع ميزان عرضه روزانه برابر است. 
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بين  فاصله -4 قرار دارند.مشهد(  همه در یک مکان )اطراف

ا همشهد( و مسير آن -کنندگان و مشتری ثابت )فاصله تهرانتأمين

ونقل در مسئله وجود چندین نو  وسيله حمل -5 کامال  مشخص است.

ها مشخص است مانند: دارد که ظرفيت و هزینه استفاده از هر یک از آن

ونقل محدودیت ی حملوسيلهنو  هر  -6 انوا  کاميون، تریلی و غيره.

ونقل حجم و وزن برای قطعات دارد که بسته به نو  وسيله حمل

-ثابت ارسال می تنها شامل هزینهونقل حمل هزینه -7 متفاوت است.

ای در نظر گرفته شده به اندازه وسایل نقليه هر نو  از تعداد -8 باشد.

 -9 .محدودیتی برای ارسال کاال وجود نداشته باشد گونهچيهکه است 

در  و کننده در ابتدای روز مشخصتأمينارسال هر مقدار بار از هر 

از هر قطعه  -10شود. ابتدای روز بعد توسط مشتری دریافت می

کننده وجود دارد. مشتری و هر تأمين مقداری موجودی اوليه در انبار

ریزی برابر با ميزان برنامه این مقدار موجودی باید در انتهای دوره

انبار مشتری و کليه  -11 ریزی باشد.برنامه موجودی شرو  دوره

ت و شده اس بندیکنندگان برای انبارش کليه محصوالت بخشتأمين

بخش مربود به هر قطعه دارای ظرفيت مشخصی بر اساس تعداد 

 های اوليه کليهتعداد موجودی -12 صحيحی از آن محصول است.

کننده )مشتری( از ظرفيت بخش مربوطه در تأمينقطعات برای هر 

ارسال و دریافت  -14 کننده )مشتری( بيشتر نخواهد بود.انبار تأمين

های تعریف شده برای در ادامه مجموعه ها مجاز است.هکاال در کليه دور

و  2، پارامترهای تعریف شده در جدول 1مسئله در جدول  مدل

 .نمایش داده شده است 3متغيرهای مسئله در جدول 

هامجموعه فیتعر .1جدول 

تعریف مجموعه

𝑆 = {1, … , |𝑆|} 
و با  |𝑆|به تعداد  کنندگانتأمينمجموعه 

 sاندیس 

𝑃 = {1, … , |𝑃|} مجموعه قطعات به تعداد|𝑃|  و با اندیسp

𝑉 = {1, … , |𝑉|} 
و  |𝑉|ونقل به تعداد مجموعه وسایل حمل

 𝑣اندیس 

تعریف پارامترها .2جدول 

 تعریف پارامتر

𝑑𝑝  ميزان تقاضای روزانه مشتری از قطعهp

𝑚𝑝𝑠کنندهتأمينان توليد روزانه ميز s  از قطعهp

𝑤𝑝  وزن یک عدد قطعهp

𝑞𝑝 حجم یک عدد قطعهp

𝑤𝑙𝑣  حداکثر وزن مجاز بار وسيلهv

𝑞𝑙𝑣  حداکثر حجم مجاز بار وسيلهv

𝑓𝑐𝑣  هزینه ثابت استفاده از وسيلهv 
ℎ𝑝 هزینه نگهداری یک واحد قطعهp  یک دوره )روز( توسط در

کنندهتأمين
𝐼𝑆𝑝𝑠1 موجودی اوليه و یا موجودی دوره اول قطعهp  در انبار

𝐼𝑆𝑝𝑠1) قبل از ارسال s کنندهتأمين ≥ 𝑚𝑝𝑠)
𝐼𝐶𝑝1 موجودی اوليه و یا موجودی دوره اول قطعهp  در انبار

𝐼𝐶𝑝1مشتری پس از دریافت کاال ) ≥ 𝑑𝑝)
𝑇𝑄𝑠𝑝

𝑚𝑎𝑥 کننده ينتأمسازی يرهذخحداکثر قابليت𝑠  از تعداد کاالی

 در انبار خود 𝑝نو  
𝑇𝑄𝑝

𝑚𝑎𝑥 سازی مشتری از تعداد کاالی نو  يرهذخحداکثر قابليت𝑝 

 در انبار خود
𝑇 افق زمان با اندیسt

𝑀عددی بسيار بزرگ

عریف متغیرهات .3جدول 

تعریف متغير

𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

به مشتری توسط  𝑠 کنندهتأمينکه از  𝑝ميزان قطعه نو  

 شود ارسال می 𝑡ام در ابتدای روز 𝑣وسيله 

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡

که در ابتدای روز   𝑝از قطعه  𝑠 کنندهتأمينميزان موجودی 

𝑡 شودقبل از ارسال کاال محاسبه می 

𝐼𝐶𝑝𝑡

پس  𝑡که در ابتدای روز  𝑝يزان موجودی مشتری از قطعه م

 شوداز دریافت کاال محاسبه می

𝑌𝑣𝑡

جهت حمل بار استفاده  tام در روز vبرابر یک است اگر وسيله 

 شود و صفر در غير اینصورت

ت تح یو مشتر کنندگاننيتأم یمدل فرض شده که تمام نیدر ا

 کنندهنيرو هر تأم نیارتباد باشند از ادر  گریکدیبا  کپارچهی ستميس

 دسترسی نقلوحمل لیوسا یتمامتواند بهیخود م یارسال کاال یبرا

.شودیداشته باشد، در ادامه مدل مسئله ارائه م

(1)
𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 ∑ ∑ 𝑓𝑐𝑣𝑌𝑣𝑡

𝑇

𝑡=1

|𝑉|

𝑣=1

 

+ ∑ ∑ ∑ ℎ𝑝(𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 −
𝑚𝑝𝑠

2⁄ )

𝑇

𝑡=1

|𝑆|

𝑠=1

|𝑃|

𝑝=1

 

𝑺. 𝒕.

(2)𝑣 = 1, … , |𝑉|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇∑ ∑ 𝑤𝑝𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑆|

𝑠=1

|𝑃|

𝑝=1

≤ 𝑤𝑙𝑣  . 𝑌𝑣𝑡  
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(3)𝑣 = 1, … , |𝑉|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇 ∑ ∑ 𝑞𝑝𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑆|

𝑠=1

|𝑃|

𝑝=1

≤ 𝑞𝑙𝑣  . 𝑌𝑣𝑡  

(4) 𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 = 𝐼𝑆𝑝𝑠,𝑡−1 + 𝑚𝑝𝑠 − ∑ 𝑋𝑝𝑠𝑣,𝑡−1

|𝑉|

𝑣=1

 

𝑠 = 1, … , |𝑆|;    𝑝 = 1, … , |𝑃|;    𝑡 = 2, … , 𝑇

(5) 𝐼𝐶𝑝𝑡 = 𝐼𝐶𝑝,𝑡−1 − 𝑑𝑝 + ∑ ∑ 𝑋𝑝𝑠𝑣,𝑡−1

|𝑉|

𝑣=1

|𝑆|

𝑠=1

 

𝑝 = 1, … , |𝑃|;    𝑡 = 2, … , 𝑇

(6)𝑠 = 1, … , |𝑆|; 
𝑝 = 1, … , |𝑃|∑ ∑ 𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑇|

𝑡=1

|𝑉|

𝑣=1

= 𝑇𝑚𝑝𝑠

(7)
𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇

∑ 𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑉|

𝑣=1

≤ 𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 

(8)𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇

𝐼𝐶𝑝𝑡 ≥ 𝑑𝑝

(9)
𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇 

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 ≤ 𝑇𝑄𝑠𝑝
𝑚𝑎𝑥

(10)𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇 

𝐼𝐶𝑝𝑡 ≤ 𝑇𝑄𝑝
𝑚𝑎𝑥

(11)
𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|; 
𝑣 = 1, … , |𝑉|

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 , 𝐼𝐶𝑝𝑡 , 𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡 , 𝑌𝑣𝑡 ∈ ℤ+

. بخش اول کندیم نهيکل را کم نهی( هز1مدل تابع هدف ) نیدر ا

و بخش دوم  کندیم انبي را ونقلحمل هاینهیتابع هدف، مجمو  هز

است که از حاصل ضرب  کنندهنيتأم ینگهدار هاینهیهزآن شامل 

روزانه آن به دست  یکاال در متوسط موجود نگهداری نهیواحد هز

و   𝑌𝑣𝑡 ريدو متغ ني( ارتباد موجود ب3( و )2) هایتی. محدوددآییم

𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡 ر د زني را ونقلحمل لیوسا تيظرف نيو همچن کندیم انيرا ب

هر کاال از هر  ی( سطح موجود4) تی. محدودکندیم ليمحاسبات دخ

 .کندیم نييروز و قبل از ارسال کاال تع یرا در ابتدا کنندهنيتأم

روز  یدر ابتدا یمشتر یبرا راهر کاال  ی( سطح موجود5) تیمحدود

. تعادل عرضه و تقاضا در دنماییکاال محاسبه م افتیو پس از در

 کندیم انيب تیمحدود نیه است، ا( در نظر گرفته شد6) تیمحدود

 یارسال شوند تا سطح موجود دیدوره با یدر ط داتيتول یکه تمام

وره د ینتهاا یبرابر با موجود کنندگاننيو تأم یمشتر یدوره یابتدا

مربود  هایارسال یکه تمام کندیم ني( تضم7) تمحدودی. باشد هاآن

آن روز  یابتدا یجوداز مو دیروز مشخص نبا کینو  کاال در  کیبه 

 یحداقل سطح موجود ی( برا8) تیباشد. در ادامه محدود شتريب

مصرف روزانه آن کمتر باشد.  زانياز م دیکه نبا شودیم فیتعر یمشتر

و  کنندگاننيانبار تأم تي( حداکثر ظرف10( و )9) هایتیمحدود

  نو تیمحدود نی. آخرکنندیم انيکاالها ب ینگهدار یرا برا یمشتر

 یمجموعه انگريب  +ℤکه در آن  دنماییمسئله را مشخص م یرهايمتغ

. الزم به ذکر است که عدم مجاز بودن باشدیم یمنف ريغ حياعداد صح

 شده است. تیرعا رهاينظر گرفتن متغ رد یمنف ريکمبود با غ

روش حل )الگوریتم آزاد سازی( -3

نمود؛  ميحله تقسبه دو مر توانیرا م تمیالگور نیروند ا یبه طور کل

 کنندهنيدر هر دوره توسط هر تأم یارسال یدر مرحله اول مقدار کاالها

 لیشده به وسا نييتع یو در مرحله دوم، کاالها شودیم نييتع

 توانینم نهيجواب به دستيابی به ی. براابندییم صتخصي ونقلحمل

به صورت مجزا از هم حل نمود؛ مرحله نخست در  رادو مرحله  نیا

قدار م نتعيي در دوم مرحله و ونقلحمل لیکاال به وسا نهيبه صيتخص

 دیبا نهيبه جواب به دنيرس یبرا نیاست. بنابرا رگذاريتأث یارسال یکاال

 در که گرفت نظر در زمان هم صورت به را هابخش نیا یمنافع هر دو

خش دو ب نیدارد با حفظ ارتباد ا یکردن سع دگر تمیراستا الگور نای

در مرحله نخست با کم رنگ کردن  تمیالگور نی. ادیله را حل نمامسئ

دارد  ی)مرحله دوم( سع صيمسئله تخص هایتیمحدود یو حذف برخ

که حضور  یدر هر دوره را به دست آورد، به طور یارسال یمقدار کاال

گرفته نشود. پس از  دهیدبه طور کامل نا صيتخص هاینهیو نقش هز

 نهيهب صيدر مرحله دوم تخص د،یگرد نييتع یارسال یآنکه مقدار کاال

.گرفت خواهد صورت ونقلحمل لیکاال به وسا

 تعیین مقدار ارسال -3-1

 𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡 یرهايمتغ نیگزیرا جا 𝑌𝑘𝑡و  𝑋𝑝𝑠𝑘𝑡 ريبخش دو متغ نیدر ا

 سی. حضور اندمناميیم هیحاصل را مدل ثانو یاضینموده و مدل ر 𝑌𝑣𝑡و 

𝑘 یرهايدر متغ 𝑋𝑝𝑠𝑘𝑡  و𝑌𝑘𝑡 که بوده ونقلتنو  مسائل حمل انگريب 

𝑘 محدود مجموعه در = {1, … , |𝐾|} نیا یشده و دامنه فیتعر 

 یبرا .قرار دارد یمنف ريغ حيبازه اعداد صح یبر رو رهايدسته از متغ

 مآن را آزاد کرده و مسئله را با نر یرهايدر ابتدا متغ هیحل مدل ثانو

𝑋𝑝𝑠𝑘𝑡 وستهيپ یرهايکار متغ نیا ی. برامنمایيیحل م CPLEXافزار 
′،

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡
𝐼𝐶𝑝𝑡و  ′

 𝑋𝑝𝑠𝑘𝑡 ،𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡گسسته  یرهايتغم نیگزیجا بيرا به ترت ′
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 ی( معرف𝑀𝐼𝑃را با عنوان مدل آزاد شده ) دیکرده و مدل جد 𝐼𝐶𝑝𝑡و 

 باشدیم  𝑀𝐼𝑃موجود در مدل  حيعدد صح ريتنها متغ 𝑌𝑘𝑡. منمایيیم

 .ماندیم یمدل دست نخورده باق نیکه در ا

 رهايکه اگر در جواب به دست آمده متغ رسدیبه نظر م یهیبد

 نهيبه هیمدل ثانو یکرده باشند، جواب حاصل برا ارياخت حيمقدار صح

خاص رخ  طیشراتنها در  یاتفاق نيخواهد بود اما در واقع چن زين

با  ريمتغ نیو در اغلب موارد جواب به دست آمده شامل چند دهدیم

قابل قبول  ريامر جواب حاصل را غ نیکه ا باشدیم یمقدار اعشار

 اندهکرد ارياخت یکه مقدار اعشار ییرهايمتغ دیبا نیخواهد کرد. بنابرا

 .نمود تا جواب حاصل مورد قبول واقع شود لیتبد حصحي عدد به را

 یاطالعات مربود به کنترل موجود 𝑀𝐼𝑃از حل شدن مدل  پس

 لیشده و اطالعات مربود به وسامدل استخراج  نیا یرهاياز متغ

𝑋𝑝𝑠𝑡 ريکار متغ نیا یبرا شود؛یگرفته م دینا دونقل آن حمل
با جمع  ′

𝑋𝑝𝑠𝑘𝑡 ريمتغ نیگزیجا 𝑘 سیاند یبستن بر رو
و اطالعات  شودیم ′

 حيصح ريغ ریمقاد باید. حال شودیم حذفاز مسئله  𝑌𝑘𝑡 ريمتغ

𝑋𝑝𝑠𝑡 یرهايمتغ
′ ،𝐼𝑆′𝑝𝑠𝑡  و𝐼𝐶𝑝𝑡

. گردند تبدیل حيصح ریبه مقاد ′

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 یهاريمتغ ریمقاد
𝐼𝐶𝑝𝑡و  ′

𝑋𝑝𝑠𝑡 ريوابسته به متغ ′
از  باشندیم ′

𝑋𝑝𝑠𝑡 ريمتغ ریمقاددن با فرآیند گرد کر رو نیا
. گرد کردن شودیآغاز م ′

𝑋𝑝𝑠𝑡 یهاريمتغ
شود.  هاتیاز محدود یممکن است باعث نقض برخ ′

 یاصل یرهايگرد شده متغ ریمقاد شیدر ادامه به منظور سهولت در نما

𝑋𝑝𝑠𝑡از نماد 
𝑛𝑒𝑤 دیجد ریمقاد شینما یبرا نيهمچن شود،یاستفاده م 

 رتغيي هاآن ریمقاد یاصل ريگرد کردن متغ ريکه تحت تأث رهايمتغ ریسا

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡 یاز نمادها بيترتکرده به 
𝑛𝑒𝑤 و𝐼𝐶𝑝𝑡

𝑛𝑒𝑤 یرهايمتغ یبجا 𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡
′ ،

𝐼𝐶𝑝𝑡
.استفاده خواهد شد ′

𝑋𝑝𝑠𝑡گرد کردن متغير 
که کاالی این مفهوم را در پی دارد  باالبه  ′

شود. ارسال می 𝑡در دوره  𝑠کننده ينتأمتوسط  𝑝 بيشتری از محصول 

( ممکن است 5( و )4های )با انجام چنين اقدامی و با رعایت محدودیت

𝐼𝑆𝑝𝑠𝑡منفی شود )  𝑡در دوره  𝑠کننده ينتأمسطح موجودی 
𝑛𝑒𝑤 ≤ 0 )

ه دستد شد. که چنين اتفاقی باعث غير قابل قبول شدن جواب خواه

𝑋𝑝𝑠𝑡ها که با گردن کردن متغير دیگری از محدودیت
به باال امکان غير  ′

-ها وجود دارد مربود به ظرفيت نگهداری مشتری میمجاز شدن آن

این امکان وجود دارد که مشتری    𝑡باشند. با ارسال بيشتر کاال در دوره

ه این موضو  از ها را نداشته باشد کظرفيت الزم برای نگهداری آن

از طرفی گرد کردن  ( نمایش داده شده است.10طریق محدودیت )

𝑋𝑝𝑠𝑡متغير اصلی 
ممکن است باعث نقض شدن محدودیت  پایینبه  ′

ته کننده در نظر گرف( گردد که به منظور رعایت ظرفيت انبار تأمين9)

شده است. گرد کردن متغير اصلی به پایين به معنی ذخيره کردن 

-کننده است و از این رو ممکن است تأميناالی بيشتر در انبار تأمينک

 کننده ظرفيت الزم برای ذخيره کردن کاالی اضافه را نداشته باشد.

محدودیت دیگری که ممکن است تحت تأثير به پایين گرد کردن 

ت باشد. ممکن اسمتغيرهای اصلی قرار گيرد، مربود به نياز مشتری می

𝑋𝑝𝑠𝑡ير با گرد کردن متغ
را در  𝑝به پایين نتوان نياز مشتری به کاال  ′

𝑡دوره  + 𝑡های بعد از دوره ایو  1 +  تیمحدودرا برطرف سازیم.  1

𝑋𝑝𝑠𝑡( ارتباد سطح موجودی مشتری و متغير 8)
 کند.را به بيان می ′

 هاییژگیاز و یبرخ یقسمت بر مبنا نیروش حل ارائه شده در ا

 مسئله یرهايمتغ یکه پس از آزاد ساز باشدیدل مسئله مموجود در م

 نیدر مرحله اول ا مدانيیخاطر الزم م نهمي به. اندبه وجود آمده

. بر مدهيیم حيرا مرور کرده و پس از آن روش حل را توض هایژگیو

دوره هر  یابتدا و انتها یمجموعه موجود( 1 :میاساس دار نیا

 ديتول زانيخواهد بود. م حي، مقدار صحخود یاز کاالها کنندهنيتأم

فرض شده است،  حيبه صورت عدد صح زيکنندگان ننيروزانه تأم

)چه با  کنندهنيهر تأم یارسال یکل کاالها زانيمجمو  م نیبنابرا

خواهد بود.  حيو چه بدون آن( برابر با عدد صح یرهايمتغ یآزادساز

 :دشویم انيب ریمسئله به صورت ز نیا یاضیقالب ر

𝑋𝑝𝑠𝑡اگر مقدار  (  2
است که  یمعن نیباشد؛ به ا حيصح ريغ ′

ر و د ديبه طور کامل تول 𝑡وجود دارد که قبل از دوره  𝑝از نو   ییکاال

در هر دوره و توسط هر ( 3 از آن ارسال شده است. یبخش 𝑡دوره 

( 4 .شودیکاال به صورت ناقص ارسال م کیحداکثر  کنندهنيتأم

ز ا یواحد کاال را به صورت کامل )و نه کسر کیکه  یتا زمان یمشتر

 انزيچرا که م د،یآن را مصرف نما تواندینکرده باشد نم افتیآن( را در

در ( 5 فرض شده است. حيمقدار صح کیر هر دوره د یمصرف مشتر

رخ خواهد داد که  یکاال تنها زمان کیارسال ناقص  𝑀𝐼𝑃مدل  

در ( 6 واقع شده باشد. مؤثرونقل فعال حمل لیوسا تيظرف تیمحدود

 تيناقص بر اساس ظرف یامکان ارسال کاال 𝑀𝐼𝑃جواب حاصل از مدل 

 یهر دو تيد ندارد، چرا که ظرفوجو یمشتر ایو  کنندگاننيانبار تأم

 شده است. انياز کاالها ب یحيبر اساس تعداد صح هانیا

𝑿𝒑𝒕تعیین مجموع مقدار ارسال در هر دوره ) -3-2
′) 

𝑋𝑝𝑠𝑡در گام نخست این الگوریتم مقادیر متغيرهای 
بر روی اندیس  ′

(12)𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|∑ 𝑋𝑝𝑠𝑡

′

|𝑇|

𝑡=1

∈ ℤ+

(13)
𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|

𝑋𝑝𝑠𝑡
′ ≥ 0
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𝑠  جمع شده و در متغير𝑋𝑝𝑡
𝑋𝑝𝑡شود. متغير قرار داده می ′

نمایانگر  ′

باشد. روند کلی الگوریتم می 𝑡در دروه  𝑝تمامی حجم ارسالی از کاالی 

𝑋𝑝𝑡باشد که بخش اعشاری متغيرهای بدین صورت می
برای چندین  ′

ای که مجمو  اعشارها شود و در دورهدوره متوالی با یکدیگر جمع می

اضافه  ∗𝑡ميزان ارسال دوره ( از یک بيشتر شود، یک واحد به ∗𝑡)دوره 

های الگوریتم گام. حذف خواهد  ∗𝑡های پيش از و قسمت اعشار دوره

شود:به صورت زیر خالصه می

′𝑡قرار دهيد:  .1 گام = 1 ،∑ 𝑋𝑝𝑠𝑡
′|𝑆|

𝑠=1 = 𝑋𝑝𝑠
𝑑𝑒𝑐و  ′ = 0

𝑡∀اگر  .2 گام ≥ 𝑡′: 𝑋𝑝𝑡
′ ∈ ℤ+ و در غير این  توقف نمایيد

𝜏رار دهيد: صورت ق = min
𝑡≥𝑡′

{𝑡|𝑋𝑝𝑡
′ ∉ ℤ+}

 قرار دهيد: .3 گام

𝑡∗ = min
𝑡≥𝜏

{𝑡| ∑ (𝑋𝑝𝑡
′ − ⌊𝑋𝑝𝑡

′ ⌋)
|𝑇|
𝑡=𝜏 ≥ 1} 

𝑅𝐷را به صورت  𝑅𝐷مجموعه  .4 گام = {𝑋𝑝𝑡
′ |𝜏 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡∗} 

تعریف کنيد.

را به صورت زیر محاسبه کنيد: 𝑑𝑒𝑐 متغير اردمق .5 گام

𝑑𝑒𝑐 = ∑(𝑋𝑝𝑡
′ − ⌊𝑋𝑝𝑡

′ ⌋)

𝑡∗

𝑡=𝜏

قرار را به پایين گرد کنيد و  𝑅𝐷تمامی اعضای مجموعه  .6 گام

∗𝑋𝑝𝑡 دهيد
′ = ⌊𝑋𝑝𝑡∗

′ ⌋ + 𝑑𝑒𝑐 

𝑡اگر  .7 گام < 𝑇  باشد قرار دهيد𝑡′ = 𝑡∗ ،𝑅𝐷 = ∅ ،𝑑𝑒𝑐 =

توقف نمایيد.بروید، در غير این صورت  2و به گام  0

کنندهدار ارسال هر تأمینمحاسبه مق -3-3

اید ای بکنندگان به گونهتأمين تکتکدر این بخش ميزان ارسال 

𝑋𝑝𝑡ها مقادیر مشخص گردد که برآیند آن
در هر دوره  نماید. را تأمين ′

ها شود که مقادیر آنمینمایش داده  𝐿𝑝𝑡حداقل ارسال با متغيرهای 

𝑋𝑝𝑠𝑡های از مجمو  جزء صحيح مقادیر متغير
شود حاصل می ′

(𝐿𝑝𝑡 = ∑ ⌊𝑋𝑝𝑠𝑡
′  ⌋

|𝑆𝑝|

𝑠=1 𝑋𝑝𝑡دو متغير . اختالف بين (
مبنای  𝐿𝑝𝑡و  ′

𝑋𝑝𝑡برابر با  𝐿𝑝𝑡باشد. اگر مقدار عملکرد الگوریتم می
باشد؛ برای به  ′

𝑋𝑝𝑠𝑡دست آوردن مقدار 
𝑛𝑒𝑤  مقدار تنها کافی ست𝑋𝑝𝑠𝑡

𝑛𝑒𝑤  را برابر با مقدار

𝑋𝑝𝑠𝑡جزء صحيح 
𝑋𝑝𝑠𝑡قرار دهيم ) ′

𝑛𝑒𝑤 = ⌊𝑋𝑝𝑠𝑡
′  𝐿𝑝𝑡( اما اگر مقدار ⌊

𝑋𝑝𝑡کمتر از مقدار 
 𝑝کنندگان محصول باشد؛ الگوریتم از ميان تأمين ′

ید نمامیآن اضافه یک عضو را انتخاب کرده و یک واحد به ميزان ارسال 

این  و کندنيز یک واحد افزایش پيدا می 𝐿𝑝𝑡و به این ترتيب مقدار 

𝑋𝑝𝑡و  𝐿𝑝𝑡روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که 
، در این برابر شوند ′

ای های باشد که محدودیتکننده باید به گونهنحوه انتخاب تأمينميان 

 𝐺کننده مناسب مجموعه تأميننتخاب مسئله را رعایت نماید. برای ا

𝐺 صورتبه = {𝛿𝑖} شود که در آن تعریف می𝛿𝑖 = (𝛿
𝑖

1
, 𝛿

𝑖

2
, 𝛿

𝑖

3
به  (

اطالعات  𝛿𝑖تایی . متغير سهشودنمایش داده میتایی صورت یک سه

کند که در طول یک بازه زمانی ای را در خود ذخيره میکنندهتأمين

𝛿ارسال کرده است. برای این کار  صورت ناقصاال را به یک واحد ک
𝑖

1
 

𝛿کند، کننده را در خود نگهداری میاندیس تأمين
𝑖

2
ی است اولين دوره 

یک واحد کاال را به صورت ناقص ارسال کرده است  𝑠کننده که تأمين

𝛿و 
𝑖

3
اتمام به کاال  هایبخش تمامیارسال ای که بيانگر اولين دوره 

 تمیالگور هایگرد کردن به صورت گام ندیفرآدر ادامه  .رسيده است

 :شودیخالصه م ریز

𝑡قرار دهيد:  .1 گام = 1

𝑠به ازای هر  .2 گام ∈ 𝑆 قرار دهيد 𝑋𝑝𝑠𝑡
𝑛𝑒𝑤 = ⌊𝑋𝑝𝑠𝑡

′ و همچنين  ⌊

𝐿𝑝𝑡قرار دهيد  = ∑ ⌊𝑋𝑝𝑠𝑡
′ ⌋

|𝑆𝑝|

𝑠=1

𝑋𝑝𝑡برابر با  𝐿𝑝𝑡اگر  .3 گام
بروید در غير این صورت  6باشد به گام  ′

′𝐺صورت باشد را به می 𝐺که زیر مجموعه  ′𝐺مجموعه  =

{𝛿𝑖|𝛿𝑖 ∈ 𝐺, 𝛿𝑖
2 ≤ 𝑡} .تشکيل دهيد

را انتخاب  ∗𝛿𝑖عضوی مانند  ′𝐺از ميان اعضای مجموعه  .4 گام

𝛿تری مقدار نمایيد که کوچک
𝑖

3
𝑋دهيد را داشته باشد. قرار  

𝑝𝛿𝑖∗
1 𝑡

𝑛𝑒𝑤 =

𝑋
𝑝𝛿𝑖∗

1 𝑡
𝑛𝑒𝑤 + 𝐿𝑝𝑡و  1 = 𝐿𝑝𝑡 + 1

حذف  ′𝐺و  𝐺های را از مجموعه ∗𝛿𝑖تایی مربود به سه .5 گام

𝑋𝑝𝑡تر از کوچک 𝐿𝑝𝑡نمایيد. اگر مقدار 
بروید و در غير  4باشد به گام  ′

.بروید 6این صورت به گام 

𝑡اگر  .6 گام < 𝑇  قرار دهيد𝑡 = 𝑡 + و به گام دوم باز گردید،  1

در غير این صورت توقف نمایيد.

هینقل لیکاال به وسا صیتخص -3-4

تخصيص بهره گرفته شده است، مدل ریاضی  یک ازبرای این کار 

حل  CPELXافزار بر این اساس یک مدل تخصيص ایجاد و با نرم

𝑋𝑝𝑠𝑡مدل  شود. الزم به یادآوری است که در اینمی
𝑛𝑒𝑤تغير ها دیگر م

شوند.نبوده و به عنوان پارامتر در مدل ظاهر می

(14)  𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 ∑ ∑ 𝑓𝑐𝑣𝑌𝑣𝑡

𝑇

𝑡=1

|𝑉|

𝑣=1

 

𝑺. 𝒕. 

(15)  𝑣 = 1, … , |𝑉|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇∑ ∑ 𝑤𝑝𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑆|

𝑠=1

|𝑃|

𝑝=1

≤ 𝑤𝑙𝑣  . 𝑌𝑣𝑡  
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(16)  𝑣 = 1, … , |𝑉|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇 ∑ ∑ 𝑞𝑝𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑆|

𝑠=1

|𝑃|

𝑝=1

≤ 𝑞𝑙𝑣 . 𝑌𝑣𝑡  

(17)  
𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|; 
𝑡 = 1, … , 𝑇

∑ 𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡

|𝑉|

𝑣=1

= 𝑋𝑝𝑠𝑡
𝑛𝑒𝑤

(18)  

𝑝 = 1, … , |𝑃|; 
𝑠 = 1, … , |𝑆|; 
𝑣 = 1, … , |𝑉|;
𝑡 = 1, … , 𝑇 

𝑋𝑝𝑠𝑣𝑡 ∈ ℤ+

𝑌𝑣𝑡 ∈ {0,1} 

بندیو جمع نتایج محاسباتی -4

در  یاطالعات کل یخراسان رضو یبا مراجعه به شرکت ساپکو

نمونه مسئله تعریف  10ها نبه دست آمد و بر اساس آ پيرامون پژوهش

 نمایش داده شده است. در این جدول 6شد که جزئيات آن در جدول 

T یعنوان طول دوره بررسبه، |P| داد تنو  کاال، عنوان تعبه|S| عنوان به

 فتعری ونقلحمل لیعنوان تعداد وسابه |V|و  کنندگاننيتعداد تأم

 IBM ILOGافزارشده توسط بسته نرم فتعری هاشده است. داده

CPLEX 12.3 حاصل  جینتا هساعت حل شده ک 2 یزمان تیبا محدود

بات ارائه شده است. الزم به ذکر است که محاس 6از آن در جدول 

 ®Intel® Pentiumبا پردازشگر  یوتريصورت گرفته توسط کامپ

2.9GH  4و مقدار حافظهGB  همان طور که در انجام شده است .

 یبرا یمقدار زمان محاسبات نيانگيم د،نمایيیمشاهده م 6جدول 

 تمیالگور ییامر نشان از کارا نیکه ا است هيثان 2کمتر از  تمیالگور

 هااختالف جواب نيانگيدرصد و م 4 با یف تقراختال نیشتريب باشد.می

 تمیگرفت الگور جهينت توانیرو م نیاز ا باشد،می درصد 1 از کمتر

اشته د کپارچهیدر حل مسائل مدل  یخوب ییو کارا تيفيک یشنهاديپ

 .است

کنندگان به جهت سازی تأمينیکپارچهمقاله،  نیهدف از انجام ا 

مدل عدد یک منظور  نیبه ا اشد؛بونقل میهای حملکاهش هزینه

 یمدل در نرم افزارها نیکه حل ا ییشده است. از آنجا شنهاديپ حيصح

بتنی م یروش ابتکاریک  ،بر استبسيار زمان اتيدر عمل قيموجود تحق

کارایی و کيفيت بسيار مناسبی  که از گردیده شنهاديپ آزاد سازی بر

باشد.می خورداربر

ایسهیمقا یمحاسبات جینتا .6 جدول

شماره داده |T| |S| |P| |V| 

 آزاد سازیالگوریتم  حل دقيق
درصد اختالف

هزینه کل  زمان )ثانيه( هزینه کل زمان )ثانيه(

1 6 2 4 6 44/2265 11/0 53/2265 1/0 0

2 6 2 6 15 26/3335 25/1 6/3335 1/0 01/0

3 6 2 8 30 24/2432 76/18 41/2434 48/0 08/0

4 6 4 4 18 93/1732 79/35 32/1743 82/0 42/0

5 6 4 6 28 54/1757 65/70 73/1760 14/1 18/0

6 6 4 8 79 32/4505 21/361 12/4515 42/2 21/0

7 6 6 4 49 33/2466 6/194 29/2506 17/1 62/1

8 6 6 6 70 61/3481 89/863 53/3494 3 37/0

9 6 6 8 82 42/7650 7200 42/7961 2/4 06/4

10 6 8 4 36 34/3565 56/477 05/3602 1/3 03/1

هاميانگين داده 55/3319 37/922 85/3361 63/1 8/0 
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