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 سازی تبریدهای ژنتیک و شبیهتوسط الگوریتم ماشینهبندی تکی زمانمسألهحل یک 

 2دٌَّی سواًِ ،1هصطفی کاظوی

 زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس-گطٍُ هسیطیت-ّیئت ػلوی زاًكکسُ ػلَم ازاضی ٍ اقتهبز-1

 زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس-گطٍُ هسیطیت-کسُ ػلَم ازاضی ٍ اقتهبززاًكدَی کبضقٌبؾی اضقس زاًك-2

 چکیذُ 

ِ    ی ظهبًی هیثٌسی قبهل تؼییي تطتیت کبضّب زض قبلت یک ثطًبهِی ظهبىکِ هؿألِثب تَخِ ثِ ایي ی ثبقدس  تؼیدیي یدک ثطًبهد

ِ ّب ٍ ػطضِهٌظَض کبّف ّعیٌِثٌسی کبضا ٍ هَثط زض هؿبئل تَالی ػولیبت ثِىظهب -ی ؾطیغ هحهَالت ٍ زض ًتیدِ پبؾد ثد

هبقدیي خعئدی اظ   کِ هؼوَال هؿبئل تکثبقس. ثِ زلیل ایيضیعی تَلیس هیاظ خولِ هؿبئل ثؿیبض هْن زض ثطًبهِ هَقغ هكتطیبى 

هبقیٌِ ثب ثٌسی تکی ظهبىزض ایي هغبلؼِ  ثِ ثطضؾی یک هؿألِ ثبقس تط هیضگثٌسی ثعی هؿبئل ظهبىزٌّسُاخعای تكکیل

ؾبظی ٍ ثطتطی ؾبظی هدوَع ٍظًی زیطکطز ٍ ظهبى اتوبم کبضّب پطزاذتِ قس کِ اظ زض ًظط گطفتي ظهبى آهبزُّسف حساقل

کِ ثدب  ؿی قس. ثب تَخِ ثِ ایيکسًَی GAMSافعاض کبضّب ثِ یکسیگط نطف ًظط قسُ اؾت. اثتسا هسلی عطح ٍ ؾپؽ ثب ًطم

یبثس  ایي هؿدألِ اظ ًدَع   قَز ثِ نَضت ًوبیی افعایف هیافعایف اثؼبز ٍ هتغیطّبی هؿألِ ظهبًی کِ ثطای حل آى نطف هی

NP-hard ّدب  ؾبظی تجطیس ٍ غًتیک پطزاذتِ قس؛ ثدِ ایدي هٌظدَض الگدَضیتن    ی الگَضیتن قجیِاضائِ ثبقس. لصا ثِ ثطضؾی ٍهی

کبض تٌظین گطزیدس.   51تب  11ّب ثطای هؿبئل ثب اثؼبز کسًَیؿی قسًس. پبضاهتط الگَضیتن MATLAB 2113فعاض اتَؾظ ًطم

ّب ٍ ؾطػت هحبؾجبتی ثدب یکدسیگط ٍ زض   ًظط کیفیت خَاةؾبظی تجطیس ٍ غًتیک اظ ًقغِّبی قجیًِتبیح حبنل اظ الگَضیتن

 هقبیؿِ قس.  GAMSافعاض ًْبیت ًتبیح حبنل  ثب ًطم

 ؾبظی تجطیسثٌسی تک هبقیي  زیطکطز ٍ ظهبى اتوبم کبض  الگَضیتن غًتیک  الگَضیتن قجیِظهبى:ات کلیذی کلو
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 هقذهِ . 1

خبت نٌؼتی تبکیدس ضٍظافعًٍدی زض   اهطٍظُ ثب تَخِ ثِ ضقبثت قسیس هیبى ٍاحسّبی تَلیسی ٍ ذسهبتی  ثِ ذهَل کبضذبًِ

خبت تَلیسی ًیع ثب تَخِ ثدِ ًقدف تَلیدس    ٍضی ٍ حساقل ّعیٌِ ٍخَز زاضز. کبضذبًِّبی تَلیسی ثب حساکثط ثْطُهَضز ثطًبهِ

تدط قدسى زایدطُ    یبثٌس. اظ عطفی ضقس ؾدطیغ تکٌَلدَغی  تٌد    زض ًظبم ضقبثتی ثبظاض  ذَز ضا زض هحیغی کبهال تغییط یبفتِ هی

َ     ی خْبًی  حصف فبنلِضقبثت زض ػطنِ الؼدبزُ ػلدَم   الت  ضقدس فدَ   ّبی فیعیکدی ٍ هطظّدبی تددبضی  تٌدَع زض هحهد

  ُ ّدبی تَلیدسی قدسُ    ی ػولکدطز قدطکت  کبهپیَتطی ٍ ؾطػت هحبؾجبتی ٍ ثؿیبضی ػَاهل زیگط هَخت تغییطاتدی زض ًحدَ

ِ فؼبلیت 1ثٌسیضیعی هٌبثغ ٍ ظهبىاؾت. زض ایي ضاؾتب زاقتي یک اؾتطاتػی قفبف زض خْت ثطًبهِ ّب ثِ هٌظَض کبّف ّعیٌد

ثٌدسی تَلیدس   ی ثِ کبض ثؿتي یک ثطًبهِ ظهدبى الت ٍ زض ًتیدِ خلت ضضبیت هكتطیبى ثِ ٍؾیلٌِّگبم هحهَی ثِّب ٍ ػطضِ

 (.1391)ػجبؾی ٍ هحوسپَض   ضؾسهٌبؾت کبهال ضطٍضی ثِ ًظطهی

زض یک تؼطیف خبهغ تَلیس ػجبضتؿدت اظ ایددبز اضظـ افدعٍزُ زض کبالّدب ٍ ذدسهبت ٍ فدطاّن ؾدبذتي کبالّدب ٍ ذدسهبت          

ِ  ّب زض ثبظاض ههطف ثِی ثْیٌِ اظ آىهکبى اؾتفبزُهٌبؾت ثطای ػطضِ ٍ ا هٌظَض ًیل ثِ اّساف تَلیس ثْیٌِ  ٍخَز یدک ثطًبهد

ِ آیس. زض ٍاقغ تْیِی خبهغ ٍ ّسفوٌس یک ػبهل هْن ٍ اؾبؾی ثِ قوبض هی ِ ی ثطًبهد ِ   ی ثْیٌد ّدب   ی تَلیدس زض کدبّف ّعیٌد

ضیعی تَلیس ثِ تؼییي هٌدبثغ تَلیدس ٍ ترهدیم    یي ضاؾتب ثطًبهٍِضی ٍ پبؾد ثِ هَقغ ؾفبضقبت هَثط اؾت. زض ّوافعایف ثْطُ

ِ  قَز. ثِ ػجبضت زیگدط هٌظدَض اظ  ی ثْیٌِ اظ هٌبثغ ٍ افعایف ؾَزآٍضی گفتِ هیّب زض خْت اؾتفبزُآى ضیدعی تَلیدس    ثطًبهد

ّدب ٍ تؼْدسات تَلیدس    یتّبی تَلیس هحهَالت ثب تَخِ ثِ هٌبثغ هَضز ًیدبظ  هحدسٍز  ی ًَع  تؼساز  تَالی ٍ ظهبىتؼییي ثْیٌِ

. ثیکدط  (1391)ػجبؾی ٍ هحوسپَض   گیطزّب ٍ افعایف ؾَز نَضت هیهٌظَض کبّف هدوَع ّعیٌِاؾت. ایي اهط هؼوَال ثِ

اّدساف   ای اظ ٍظبیف زض عَل ظهبى تؼطیدف کدطزُ اؾدت.   ی هٌبثغ ثطای اًدبم هدوَػِضیعی تَلیس ضا ترهیم ثْیٌِثطًبهِ

 :(1392)تَکلی هقسم ٍ ّوکبضاى   َاى ثِ قطح ظیط ثطقوطزتضیعی تَلیس ضا هیثطًبهِ

 ٌِّبی تَلیس ثِ حساقل هقساض ذَز ثطؾس.ّعی 

 آالت ٍ تدْیعات ثِ ًحَ ثْیٌِ هَضز اؾتفبزُ قطاض ثگیطز.هبقیي 

 ِی ذَز ثطؾس.ثب تحَیل ثِ هَقغ کبالّبی هتٌَع  ضضبیت هكتطیبى تبهیي ٍ ثِ ثبالتطیي زضخ 

 ٌِّب ثِ حساقل ثطؾس.گصاضی زض هَخَزیًقل  ؾفبضـ ٍ ؾطهبیٍِولزاضی  حّبی ًگِّعی 

 ِی ػَاهلی کِ ثبػث ایدبز اضظـ افعٍزُ زض هحهَل ًكَز.کبّف ضبیؼبت  کٌتطل کیفی خبهغ ٍ حصف کلی 

ضیعی هٌدبثغ ٍ  ّبی تَلیسی  زاقتي یک اؾتطاتػی قفبف خْت ثطًبهِی ػولکطز قطکتزض ضاؾتبی تغییطات ػوسُ زض ًحَُ

ِ ی ؾطیغ هحهَالت ٍ زض ًتیدِ پبؾد ثِ هَقغ هكتطیبى ثِّب ٍ ػطضِّب ثِ هٌظَض کبّف ّعیٌِثٌسی فؼبلیتىظهب ی ثدِ  ٍؾدیل

ُ ضؾس. اظ ایي ضٍ هفَْم ظهبىثٌسی تَلیس هٌبؾت کبهال ضطٍضی ثِ ًظط هیی ظهبىکبض ثؿتي یک ثطًبهِ ای ثٌسی اّویت ٍیدػ

ِ ثٌسی زض ٍاقغ ترهیم هظهبىکٌس.پیسا هی ثٌدسی  ای اظ ٍظدبیف اؾدت. کدبض ظهدبى    ٌبثغ زض عَل ظهبى ثطای اخطای هدوَػد

ثٌسی قَز  تَنیف قسُ ٍ تطکیت هٌبثغ هَخدَز  قَز کِ زض آى عجیؼت کبضّبیی کِ ثبیس ظهبىنطفب ثِ ٍضؼیتی هطثَط هی

هبقیٌی  ثٌسی تکزض ظهبىقَز. هبقیٌی هغطح هیهبقیٌی ٍ چٌسثٌسی  زٍ گطٍُ ػوسُ تکزض هجحث ظهبىتؼییي قسُ ثبقس.
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ثٌسی ثط ضٍی ایي ضیعی ٍ ظهبىّبی ثطًبهِی فؼبلیتی ٍاحس زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ کلیِتوبهی ؾیؿتن ثِ ػٌَاى یک پطزاظًسُ

ی تکویدل کبضّدب   زض هَضز هؿبئل چٌسهبقیٌی  چٌس پطزاظقگط ثِ نَضت هَاظی یب هتَالی ٍظیفِگیطز. پطزاظقگط اًدبم هی

 ی هَضز ثطضؾی زض ایي هقبلِ  هؿألِزض هؿألِثبقس.ضًس. زض ایي هَضز هؿألِ اظ پیچیسگی ثیكتطی ثطذَضزاض هیضا ثِ ػْسُ زا

1هبقیٌِتک ػولیبت تَالی
ثدسٍى زض    ٍظًی ٍ هدوَع ٍظًی ظهبى اتوبم کبضّدب  زیطکطز کطزى هدوَع حساقل هؼیبضّبی ثب 

 قدطاض  ثطضؾدی  ای اظ کبضّبی کبًسیدس هدَضز  ی هبقیي ثب هدوَػِؾبظی کبضّب ٍ ّن چٌیي ظهبى ثیکبضًظطگطفتي ظهبى آهبزُ

ِ  ایدي  توبهی ػولیبت هطثَط ثِ ایي کبضّب ثط ضٍی یک هبقیي قبثل اًدبم اؾدت. ثٌدبثطایي زض   .گیطزهی خدب کدِ   اظ آى هغبلؼد

ـ    هی NP-Hardؾبظی پیچیسُ اظ ًَع ی ثْیٌِی هعثَض یک هؿألِهؿألِ هحبؾدجبتی   ّدبی ثبقدس  حدل آى ثدب اؾدتفبزُ اظ ضٍ

ّدبی فطااثتکدبضی   هٌظَض حل ؾطیغ ٍ هؤثط ایي هؿألِ اظ الگدَضیتن اؾتبًساضز )زض ظهبى هؼقَل هحبؾجبتی( هقسٍض ًیؿت. لصا ثِ

 هٌبؾت اؾتفبزُ قسُ اؾت.

 ًظریهباًی . 2

 سازی. اصَل بْی1-2ٌِ

ّدب ٍ هٌدبثغ   ثب تَخِ ثِ هحدسٍزیت  ؾبظی یک کویت هغلَةؾبظی یک هتغیط ًبهغلَة ٍ یب ثیكیٌِؾبظی فطآیٌس کویٌِثْیٌِ

تدَاى  تط هیزّس. ثِ نَضت زقیقیبثی ثِ ذطٍخی هغلَة تغییط هیّب ضا ثطای زؾتؾبظی ٍضٍزیثبقس. ثْیٌِزض زؾتطؼ هی

یدبثی ثدِ   ّبی یک زؾتگبُ  ػولیبت ضیبضی یک آظهبیف ثِ هٌظَض زؾتّب یب ٍیػگیؾبظی یؼٌی تٌظین ٍضٍزیگفت ثْیٌِ

 (.1389)ًدبضپَض ٍ نبز  ظازُ   کویٌِ یب ثیكیٌِذطٍخی یب خَاة 

 سازیبٌذی هسائل بْیٌِ. دست2-2ِ

تَاى زض ًظط گطفت کِ الجتِ ّدی  هدطظ هكدرم ٍ قغؼدی ثدیي      ؾبظی هیّبی ثْیٌِثٌسی فطآیٌسّبی هتفبٍتی ثطای زؾتِقیَُ

تؼلق زاقتِ ثبقس. هؿألِ هوکدي اؾدت   ؾبظی هوکي اؾت ثِ ثیف اظ یک زؾتِ ایي تقؿیوبت ٍخَز ًساضز ٍ یک هؿألِ ثْیٌِ

 گؿؿتِ ٍ یب پیَؾتِ  هقیس یب ًبهقیس  زیٌبهیک یب اؾتبتیک  یک هتغیطُ یب چٌس هتغیطُ ثبقس.

 سازیّای حل هسائل بْیٌِ. رٍش3-2

 ّدبی حدل  ضٍـ (.1392ثیبت تدط،   ) قًَسؾبظی تطکیجی ٍ پیَؾتِ تقؿین هیی هؿبئل ثْیٌِؾبظی  ثِ زٍ زؾتِهؿبئل ثْیٌِ

ـ ثٌدسی هدی  ؾبظی ذغی ٍ غیط ذغدی تقؿدین  ّبی ثْیٌِی ضٍـؾبظی پیَؾتِ  ثِ زٍ زؾتِهؿبئل ثْیٌِ ّدبی حدل   قدًَس. ضٍ

 .ثٌسی کطزّبی اثتکبضی تقؿینّبی زقیق ٍ الگَضیتنتَاى ثِ زٍ قؿوت الگَضیتنؾبظی تطکیجی ضا ًیع هیهؿبئل ثْیٌِ

ّبیی ّؿتٌس کدِ ضؾدیسى ثدِ خدَاة     یجی  ًظیط ضٍـ قبذِ ٍ حس  ضٍـؾبظی تطکّبی زقیق ثطای حل هؿبئل ثْیٌِالگَضیتن

تَاًٌس ثدِ کبضگطفتدِ   ّبی کَچک یب هتَؾظ  هیّبی زقیق هؼوَال  ثطای حل هؿبئل ثب اًساظُکٌٌس. ضٍـثْیٌِ ضا تضویي هی

ی زقیدق ٍخدَز ًدساضز     ّدب قًَس. ثطای حل هؿبئل ٍاقؼی کِ هؼوَال ثب اثؼبز ثعضگ ٍ پیچیسُ ّؿتٌس  اهکبى اؾتفبزُ اظ ضٍـ

 قَزؾبظی تطکیجی ثعضگ اؾتفبزُ هیّبی فطااثتکبضی  غبلجب ثطای حل هؿبئل ثْیٌِثٌبثطایي  اظ ضٍـ

ّبی ًعزیک ثِ ثْیٌِ  زض ظهبى هحبؾدجبتی  ّبی ذَة  یؼٌی خَاةّبی اثتکبضی  هؼوَال ثِ زًجبل ضؾیسى ثِ خَاةالگَضیتن

ّدبی  ّدبی الگدَضیتن  ّدبی ثدِ زؾدت آهدسُ ًیؿدتٌس. یکدی اظ ػیدت       ثْیٌِ ثدَزى خدَاة  قبثل قجَل ّؿتٌس ٍلی قبزض ثِ تضویي 
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ِ  ّدب ٍ تَقدف آى  اثتکبضی  تَلیس یک خَاة یدب تؼدساز هحدسٍزی اظ خدَاة     ی هحلدی ثدب کیفیدت پدبییي اؾدت.      ّدب زض ثْیٌد

ـ ّبی فطااثتکبضی  ثدطای حدل ایدي هكدکالت ٍ ػیدت     الگَضیتن ُ    ّدبی ضٍ ّدبی  گدَضیتن اًدس. ال ّدبی اثتکدبضی پیكدٌْبز قدس

ِ     فطااثتکبضی  ثب هؼطفی انَل ؾیؿتوبتیک ثطای ذبضج قسى اظ ثْیٌِ ّدبی  ّبی هحلی یدب خلدَگیطی اظ قدطاض گدطفتي زض ثْیٌد

ِ  ّبی فطااثتکبضی  اؾتفبزُ اظ هکبًیعمکٌٌس. ٍیػگی هكتط، الگَضیتنهحلی ثب ایي هكکل ثطذَضز هی ی ّبی ذدطٍج اظ ثْیٌد

 (.1392)ثیبت تط،   هحلی اؾت

 ّای فراابتکاری. الگَریتن4-2

ثبقدس. ایدي   ی ثعضگی اظ هؿبئل هحبؾدجبتی هدی  هطاتجی ثطای حل هدوَػِیک الگَضیتن فطااثتکبضی ضٍقی قبًًَوٌس ٍ ؾلؿلِ

ثِ هؼٌدی شٌّدی ٍ اثتکدبضی ثدِ زؾدت       "Heuristic"هؼٌی فطا ٍ ثیف اظ حس ٍ   ثِ "Meta"اؾن اظ تطکیت پیكًَس یًَبًی

  (1391فْبًی  )ًهطی ٍ ًهطان آهسُ اؾت

ثركدی ثدطای هؿدبئل هكدرم     ضٍز کِ ّدی  الگدَضیتن ضضدبیت   ّبی فطااثتکبضی ثِ عَض کلی ثطای هؿبئلی ثِ کبض هیضٍـ

ُ  قدًَس. ضایدح  ثبقدس  اؾدتفبزُ هدی   ٍخَز ًساضز یب ظهبًی کِ هبًٌس یک ضٍـ ذبل ثطای اخطا کبضثطزی ًوی ی تدطیي اؾدتفبز

تَاى آى ضا ثط ضٍی ّط هؿألِ کدِ  گصاضی قسُ اؾت. الجتِ هیؾبظی تطکیجی ّسفّبی فطااثتکبضی ثط ضٍی هؿبئل ثْیٌِضٍـ

 ضیعی قَز ثِ کبض ثطز. ثتَاًس زض آى فطنت ذبل  اظ ًَ عطح

کٌس ٍ آى حبلت ضا ثب یک حبلت خسیس خدبیگعیي  ّبی فطااثتکبضی زض ّط لحظِ یک حبلت خبضی ضا حفظ هیثطذی ضٍـ

قَز. ایدي حطکدت  ثؿدتِ ثدِ افدعایف یدب       خبیی ًبهیسُ هییب خبثِ "حبلت گصض"ٍقبت یک ای  ثطذی اکٌس. ایي گبم پبیِهی

ُ   ثبقس. ثِ عَض هتٌبٍة حبلت خبضی ثِ ٍؾیلِکبّف هقساض تبثغ ّسف ثِ ؾوت ثبال یب پبییي هی ی ی یدک ضٍـ تغییدط زٌّدس

ّبی خسیس ی حبلتز.هدوَػِقَی حبلت فؼلی ًبهیسُ هیقَز. زض ایي هَضز حبلت خسیس یک ّوؿبیِهكرم  هكتق هی

 قَز.  حبلت فؼلی ًبهیسُ هی "ّوؿبیگی"ّب ایدبز قَز  ی تغییط زٌّسُتَاًس ثِ ٍؾیلِکِ هی

کٌٌدس. ایدي   ضؾٌس ٍلی خَاة ثْیٌدِ ضا تضدویي ًودی   ّبی اثتکبضی پؽ اظ تؼسازی تکطاض ثِ خَاة ًعزیک ثْیٌِ هیالگَضیتن

ّب ضا خؿتدَ ًوَزُ ٍ یدب خدَاة   اًس ٍلی ثط اؾبؼ هٌغقی ذبل فضبی خَاةی ضیبضیّب فبقس تئَضی اثجبت قسُالگَضیتن

ّدب هکدبًیعهی   قًَس. اغلت ایي الگدَضیتن ّبی عجیؼی یب فیعیکی عطاحی هیّب ثط اؾبؼ پسیسُؾبظًس ٍ اغلت آىًْبیی ضا هی

ِ  ثطای گطیع اظ ثْیٌِ قدَز. ایدي ًدَع اظ    ضدویي ًودی  ّدب  ت ی ػودَهی زض ّدی  کدسام اظ آى   ّبی هحلی زاضًس ٍلی یدبفتي ثْیٌد

ّدب زاضای  ثبقٌس کِ ًَع ؾغَح پدبییي آى قبى زاضای ؾغَح هرتلفی هیّب ثط اؾبؼ پیچیسگی ٍ ؾطػت هحبؾجبتیالگَضیتن

ّدبی ؾدغ    تط اؾت. الگَضیتنّب هؼوَال پبییيّب زض آىؾبذتبضی ؾبزُ ٍ ؾطػت هحبؾجبتی ثبالتط ّؿتٌس ٍلی کیفیت خَاة

)زاٍضی   ّدب ذدَة اؾدت   ّدب زض آى تطی ّؿتٌس ٍلی کیفیت خدَاة تط ٍ ؾطػت هحبؾجبتی کنپیچیسُ ثبال  زاضای ؾبذتبضی

1388) 

1تٌَع"ّبی فطااثتکبضی ٍخَز زاضز کِ ػجبضتؿت اظ زٍ هفَْم انلی ٍ هْن زض الگَضیتن
2تكسیس"ٍ  "

. زض حقیقت کدبضایی  "

ًدبیی الگدَضیتن ثدطای خؿدتدَی هدؤثط ٍ ّوبٌّد  کدل        تَا "تٌدَع "قَز. یک الگَضیتن ثب تَخِ ثِ ایي زٍ هؤلفِ تؼییي هی
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ثبقس  ثِ عَضی کِ تقطیجب هحلی اظ فضبی خؿتدَ ٍخَز ًساقتِ ثبقدس کدِ ثدسٍى ثطضؾدی الگدَضیتن ضّدب       فضبی خؿتدَ هی

 (1391)ًهطی ٍ ًهطانفْبًی   قَز

غیدط تهدبزفی  زض تدالـ     قَز ٍ ثب اضبفِ یب کن قدسى ثدِ تطکیجدبت   ّبی تهبزفی ظبّط هیاغلت ثِ نَضت تطکیت "تٌَع"

ّبی گصقتِ ثِ ثب کبٍـ زض ضاُ حل "تكسیس"ثبقس. ایي زض حبلی اؾت کِ ثطای کبضآهستط ًوَزى کكف فضبی خؿتدَ هی

 ِ ی ثدِ ظدبّط   زًجبل اًتربة ثْتطیي خَاة اؾت. ّط الگَضیتن هَفق فطااثتکبضی  ًیبظهٌس یک تؼبزل هٌبؾت ثیي ایي زٍ هؤلفد

حل قبثل زیدسى  تط اظ حس هؼوَل ثبقس  تٌْب کؿط کَچکی اظ فضبی ضاُثؿیبض قَی "تكسیس"ی هتضبز اؾت. چٌبى چِ هؤلفِ

ثدیف اظ حدس قدَی ثبقدس  ّوگطایدی زض الگدَضیتن ثدِ         "تٌدَع "ی یبثس. حبل اگط هطلفِاؾت ٍ احتوبل ثطٍظ ذغب افعایف هی

ّدب ّدن اظ قلدن    اؾت ثطذدی ضاُ حدل   قَز. زض ضوي هوکيیبثی ثِ خَاة ثْیٌِ زقَاضتط هیگیطز ٍ زؾتکٌسی نَضت هی

ِ      ّب ثِ نَضت تهبزفی قطٍع هیثیبفتٌس. ثِ عَض هؼوَل  ثؿیبضی اظ ضاُ حل   "تٌدَع "ی قدَز ٍ ثدِ تدسضیح ثدب کدبّف هؤلفد

 (1391)ًهطی ٍ ًهطانفْبًی   قَزظهبى اًدبم هیضٍز؛ الجتِ ایي فطآیٌس ثِ عَض ّنی تكسیس ضٍ ثِ افعایف هیهؤلفِ

 ّای فراابتکاریی الگَریتنبٌذطبقِ. 1-4-2

ّدبیی  الگدَضیتن  1ّبی فطااثتکبضی هجتٌدی ثدط یدک خدَاة    الگَضیتن ّای فراابتکاری هبتٌی بر یک جَاب:الگَریتن

ِ    زٌّس. ایي الگَضیتنی ثْجَز یک خَاة اًدبم هیؾبظی ضا ثِ ٍؾیلِّؿتٌس کِ ثْیٌِ ِ ّدب زض ٍاقدغ ثدِ ٍؾدیل ّدب  زض  ی ّوؿدبی

قًَس کِ عی آى اظ یدک  ی یک فطآیٌس تکطاضی اًدبم هیّب ثِ ٍؾیلِکٌٌس. ایي حطکتکت هیفضبی خؿتدَی هؿألِ حط

 (.1392)ثیبت تط،   گیطزخَاة فؼلی ثِ خَاثی زیگط زض فضبی خؿتدَ حطکت نَضت هی

زاضای هفدبّین هكدتط،    2ّبی فطااثتکبضی هجتٌدی ثدط خوؼیدت   الگَضیتن ّای فراابتکاری هبتٌی بر جوؼیت:الگَریتن

ّدب تؼطیدف کدطز. زض    تَاى آًْب ضا ثِ نَضت یک فطآیٌس ثْجَز تکطاض قًَسُ زض یک خوؼیت اظ خدَاة یبضی ّؿتٌس. هیثؿ

قَز. زض ًْبیت  ایدي خوؼیدت   ّب تَلیس هیّب  اثتسا خوؼیت اٍلیِ ؾبذتِ ٍ ؾپؽ یک خوؼیت خسیس اظ خَاةایي الگَضیتن

قدَز  قَز. فطآیٌس خؿتدَ ظهبًی هتَقف هیخوؼیت فؼلی ازغبم هیّبی هرتلف اًتربة  ٍ ثب ی ضٍـّب ثِ ٍؾیلِاظ خَاة

 (.1392)ثیبت تط،   کِ یک قطط ذبتوِ ثطقطاض قَز

 ی هَضَعهرٍری بر پیشیٌِ. 3

ُ   ی تکیک هؿألِ 4ٍ پطایع 3لگطاٍ 2112زض ؾبل  ِ   هبقیي ثب زض ًظط گدطفتي ظهدبى آهدبز ؾدبظی کدل   ؾدبظی ٍ ّدسف کویٌد

ِ    ی الگَضیتن هَضچگبى ثب الگَضیتنّب هقبیؿِس. ّسف آىزیطکطز هَضز ثطضؾی قطاض زازً -ّبیی اظ قجیدل: قدبذِ ٍ حدس  قدجی

ّب ًكبى زاز الگَضیتن هَضچگبى  اظ ًظط ظهدبى هحبؾدجبتی ثدطای هؿدبئل ثدعضگ      ؾبظی تجطیس ٍ غًتیک ثَز؛ کِ تحقیقبت آى

 (.Gagne et al, 2112) تط اؾتهٌبؾت
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ِ      ای هؿألِلٍِ ّوکبضاى زض هقب 1لیيٍی 2117زض ؾبل  -ی تک هبقیي ضا ثب زض ًظط گدطفتي هَػدس تحَیدل ٍ ثدب ّدسف کویٌد

ِ   ّبی کدل ظٍزکدطز ٍ زیطکدطز ٍ ثدب اؾدتفبزُ اظ الگدَضیتن      ؾبظی خطیوِ ؾدبظی تجطیدس ٍ حطیهدبًِ ثیدبى     ّدبی غًتیدک  قدجی

 (.Lin et al, 2117ًوَزًس

ِ کتَالی ػولیبت ت یتَکلی هقسم ٍ ٍاؾؼی زض پػٍّكی هؿألِ 2118زض ؾبل  ؾدبظی هدودَع   هبقیي ضا ثب تبثغ ّسف کویٌد

-NPکدِ ایدي هؿدألِ اظ ًدَع     زیطکطز ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ زقیق قبذِ ٍ حس حل ًوَزًس. ثب تَخدِ ثدِ ایدي   -ی ظٍزکطزثیكیٌِ

hard ِتط اضائِ قس ٍ ًكبى زازُ قدس کدِ الگدَضیتن قدجی    ؾبظی تجطیس ثطای حل هؿألِ ثب اثؼبز ثعضگثبقس الگَضیتن قجیِهی-

-Tavakkoli) ثبقدس ضؾدس زاضای ذغدبی کوتدطی ًیدع هدی     تطی ثِ خَاة هدی کِ زض ظهبى کَتبُؾبظی تجطیس ػالٍُ ثط ایي

Moghaddam and Vasei, 2118.) 

 ثدب  هبقدیي تک یهؿألِ زض قسُحبنل ّبیپیكطفت توبم ثط خبهغ ای هطٍضی  زض هقبل2ِکطیؿتَؼ کَالهبؼ 2111زض ؾبل 

 چٌدیي ّدن  ٍی فطااثتکبضی اًدبم قس. پدػٍّف  ّبیالگَضیتن ثط هطٍضی چٌیي ّن هقبلِ ایي زاز. زضزیطکطز اًدبم  ّسف تبثغ

 (.Koulamas, 2111) ثبقسػول هی زض چِ ٍ تئَضی حس زض چِ هحجَة هؿبئل خعء هؿألِ ایي کِ زاز ًكبى

 زیطکطز ٍ ظٍزکطز ّبیّعیٌِ یؾبظّسف کویٌِ ثب ضا هبقیيتک ًَضالسیي حبج هحوس ٍ فبعیوب ؾؼیس  هؿألِ 2111زض ؾبل 

 ظهدبى  هست ًظط اظ الگَضیتن ایي کِ زازًس ٍ ًكبى زازًس اضائِ آى حل ثطای فطااثتکبضی ؾبزُ الگَضیتن یک ٍ ًظطگطفتٌس زض

 (.Haji Mohammad and Fatimah, 2111) ثبقسهی کَچک هؿبیل زؾتی حل ثطای اؾتفبزُ قبثل ٍ ثْیٌِ حل

ؾبظی زض کطز ٍظًی ضا ثب زض ًظط گطفتي ظهبى آهبزُؾبظی زیطالْی کویٌِهحوسضضب ًؼوت حویسضضب حساز ٍ 2112زض ؾبل 

ّدب اظ  ثبقدس  آى هدی  NP-hardهبقیي  هَضز ثطضؾدی قدطاض زازًدس. ثدِ زلیدل پیچیدسگی ایدي هؿدألِ کدِ اظ ًدَع           هؿألِ تک

 هدبى هؼقدَل هحبؾدجبتی حدل قدَز     ّبی فطااثتکبضی ًظیدط الگدَضیتن غًتیدک اؾدتفبزُ کطزًدس تدب هؿدألِ زض یدک ظ        الگَضیتن

(Haddad et al, 2112 .)   ِزض ّویي ضاؾتب تحقیق زیگطی تَؾظ حویسضضب فیلی ٍ ّوکبضاى اًدبم  قس ثب ایي تفدبٍت کد

ِ     ؾبظی تجطیس اؾتفبزُ کطزُ ٍ ثب هقبیؿِّب اظ زٍ الگَضیتن غًتیک ٍ قجیِآى -ی ًتبیح هحبؾدجبتی ًكدبى زازًدس الگدَضیتن قدجی

 (.Feili et al, 2112) لکطز ثْتطی ثطذَضزاض اؾتؾبظی تجطیس اظ ػو

ِ       ؾبظی خطیوِزض ّویي ؾبل ضحیویبى ٍ ّوکبضاى کویٌِ ی ّبی ظٍزکدطز ٍ زیطکدطز ٍ ظهدبى اتودبم کدل کبضّدب ضا زض هؿدأل

ّدبی غًتیدک   ثبقس ٍ ثب الگَضیتنهی NP-hardؾبظی ثطضؾی کطزًس. هؿألِ اظ ًَع هبقیي ثب زض ًظط گطفتي ظهبى آهبزُتک

 ًكدبى زاز  ضا ؾبظی تجطیس حل قس. ًتبیح هحبؾجبتی تأثیط ٍ قبثلیت اخدطای ثْتدط الگدَضیتن غًتیدک ثدطای حدل هؿدبئل       قجیِ ٍ

(Rahimian et al, 2112.) 

ؾبظی کل زیطکطز ٍ تؼدساز کبضّدبی زاضای   هبقیي ضا ثب ّسف کویٌِی تکای هؿألِزض هقبلِ 3ٍى ًَّ  ٍٍ 2113زض ؾبل 

ثَزى هؿألِ  الگَضیتن غًتیک اضائِ قدس  NP-hard زلیل ضٍـ قبذِ ٍ حس هَضز ثطضؾی قطاض زاز. ثِ زیطکطز  ثب اؾتفبزُ اظ

کبض ضا زاضز ٍ ثطای هؿدبئل   14ٍ ًتبیح هحبؾجبتی حبنل ثیبًگط ایي قس کِ ضٍـ قبذِ ٍ حس تٌْب قبثلیت حل هؿألِ تب اثؼبز 

 (.Wen-Hung Wu, 2113) ثبقستط الگَضیتن غًتیک زاضای تبثیط ثْتطی هیثب اثؼبز ثعضگ
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کدطز ثدب اؾدتفبزُ اظ ضٍـ    ؾبظی ظهبى اتوبم ٍظًی کبضّب ٍ زیطهبقیي ضا ثب ّسف کویٌِضیعی تکهؿألِ ثطًبهِ 2113زض ؾبل 

ِ   حل قس. آىٍ ّوکبضاى  1قبذِ ٍ حس  تَؾظ چیًَ  لی ؾدبظی تجطیدس هقبیؿدِ    ّب ػولکطز ایي ضٍـ ضا ثدب الگدَضیتن قدجی

کدبض ثدب ظهدبى هحبؾدجبتی     24ی ًكبى زاز کِ ضٍـ قبذِ ٍ حس قبزض ثِ حدل ایدي هؿدألِ تدب حدساکثط      ًوَزًس ٍ ًتبیح هحبؾجبت

ؾدبظی تجطیدس ضٍقدی ذدَة ٍ زاضای هیدبًگیي ذغدبی کوتدط اظ یدک         چٌیي هكرم قس الگَضیتن قجیِثبقس. ّنهٌبؾت هی

 (.Lee et al, 2113)ثبقسزضنس هی

 ز ظیط اؾت:اّساف زض ًظط گطفتِ قسُ زض ایي هقبلِ  قبهل هَاض

 ِؾبظی تجطیس ٍ غًتیک.ثطضؾی الگَضیتن قجی 

 ِؾبظی تجطیس ثدب الگدَضیتن غًتیدک ٍ تؼیدیي ًقدبط قدَت ٍ ضدؼف ایدي زٍ         ی ًتبیح حبنل اظ الگَضیتن قجیِهقبیؿ

 الگَضیتن.

  ُ حدل   ّدب زض ی ػولکدطز آى ثطضؾی ٍ تؼییي تأثیط هقبزیط پبضاهتطّبی تٌظیوی هطثَط ثِ هؿألِ ٍ الگَضیتن  زض ًحدَ

 ی هَضز ًظط هؤثط هؿألِ

 ؾبذتبض کلی ایي هغبلؼِ ثِ قطح ظیط اؾت:

هبقیي  ثیبى هسل ضیبضی ٍ هؿألِ تک ؾپؽ. قَزهی پطزاذتِ ٍ غًتیک ؾبظی تجطیسقجیِّبی ضًٍس الگَضیتناثتسا ثِ تَضی  

 .ذَاٌّسقسكٌْبزات ثیبى گیطی ٍ پیثبقس. زض ًْبیت ًتیدِثطای حل هؿألِ هیالصکط ّبی فَ اؾتفبزُ اظ الگَضیتن

 ٍش تحقیقر. 4

 ثبقس. ثسیي ندَضت کدِ زض گدبم اٍل   ّبی کوی هیضٍقی کِ زض ایي تحقیق هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ اؾت؛ هجتٌی ثط ضٍـ

ثدِ هٌظدَض ضؾدیسى ثدِ خدَاة ثْیٌدِ قغؼدی         GAMSافعاض ًطم زض ؾبظی قسُ ٍ ؾپؽهبقیي هَضز ثطضؾی  هسلهؿألِ تک

حدل گطزیدسُ ٍ زض ًْبیدت ًتدبیح     ؾبظی تجطیدس ٍ غًتیدک   ّبی قجیِثب الگَضیتن هؿألِ فَ ض گبم زٍم زگطزز. کسًَیؿی هی

 .ذَاّس قسهقبیؿِ ّب ٍ الگَضیتن GAMSافعاض حبنل اظ ًطم

 طرح هسألِ تؼییي تَالی ػولیات. 1-4

ای اظ هؼیبضّدبی اضظیدبثی   ُّبؾدت کدِ پدبض   ثٌسی کبضگبّی ّسف ػوسُ یبفتي آى تَالی اظ اًدبم کبضّب ضٍی هبقدیي زض ظهبى

 (.1387)هبکَئی   گطزًٌسثٌسی هیثٌسی کبضگبّی ثط حؿت چْبض ػبهل عجقِثْیٌِ قًَس. هؿبئل ظهبى

 ِالگَی ٍضٍز کبضّب: زض نَضتی ک n ظهبى ثدِ کبضگدبُ ثطؾدٌس ٍ ّوگدی ًیدع ثالفبندلِ خْدت        کبض ثِ نَضت ّن

ًبهٌدس زض غیدط   هدی  2ی ایؿدتب نَضت هؿألِ ضا یک هؿألِ ػولیبت هبقیي کبضی آهبزگی زاقتِ ثبقٌس  زض ایي اًدبم

 ًبهٌس.هی 3نَضت هؿألِ ضا پَیبایي

 ّب اًدبم قَز. ایي تؼساز ضا ثب آالتی کِ ثبیس ػولیبت ضٍی آىتؼساز هبقیيm زٌّس.ًكبى هی 

                                                           
1
 Chiung lee 

2
 Static 

3
 Dynamic 
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 قدس  آى گدبُ   ّدب ثب ّب. اگط توبهی کبضّب زاضای گطزـ یکؿدبى اظ هیدبى هبقدیي   گطزـ فطآیٌس کبضّب اظ ثیي هبقیي

 Randomlyندَضت ٍ زض حبلدت کدبهال ػکدؽ حبلدت قجدل هؿدألِ ضا       ًبهٌس. زض غیط ایدي هؿألِ ضا فلَقبح هی

routed job shop ًبهٌس.هی 

 (.1387)هبکَئی   هؼیبض اضظیبثی ؾیؿتن خْت اًتربة ثْتطیي تَالی ػولیبت 

 . بررسی هسألِ تک هاشیي2-4

ِ  هبىی ذبل ظی تَالی ػولیبت  یک هؿألِهؿألِ ی ظهدبًی کبهدل ضا   ثٌسی اؾت کِ زض آى تؼییي تطتیت کبضّب یدک ثطًبهد

هبقدیٌی حدبئع اّویدت    هبقیٌی ثِ زالیلی ثؿیبض هْن اؾت. ظیطا زض فطآیٌس یبزگیطی  هؿدألِ تدک  زّس. حبلت تکتكکیل هی

 پصیط ًكبى زّس. ثٌسی ضا ثِ نَضت هسلی ًطهفی هتٌَػی اظ هَضَػبت هطثَط ثِ ظهبىتَاًس هدوَػِاؾت؛ ظیطا هی

ُ  گیطز کِ ثب اؾتفبزُ اظ آى هدی ایي هؿألِ ؾبذتبضی ضا زض ثط هی ّدب  ی ثؿدیبضی اظ هؼیبضّدبی ػولکدطز ٍ ضاُ حدل    تدَاى زضثدبض

ثٌسی ضا تكکیل هی زّدس ٍ ایدي زض، ؾدطاًدبم هَخدت     تحقیق کطز ٍ لصا ؾٌ  ثٌبی زض، فطاگیط هفبّین هطثَط ثِ ظهبى

 . (1391)ػجبؾی ٍ هحوسپَض  قَزبی پیچیسُ هیّؾبظی ؾیؿتنتؿْیل هسل

  ِ هبقدیٌی خعئدی اظ اخدعای    ی تدک ثطای فْن کبهل ّط هسل پیچیسُ  ػولکطز اخعای آى اّویت اؾبؾی زاضز ٍ اغلدت هؿدأل

هبقیٌی خعیی ضا ثِ عدَض  ی تکتَاى هؿألِزّس. حتی گبّی اٍقبت هیتطی ضا تكکیل هیثٌسی ثعضگی ظهبىهتكکل هؿألِ

ثبل زض فطآیٌس چٌس ػولیبتی هؼوَال یک هطحلِ ی ه ل کطز ٍ ؾپؽ ًتیدِ ضا زض حل هؿألِ ثعضگ تؼوین زاز. ثطایهؿتقل ح

ی ظهدبًی کدل ضا تؼیدیي    ّبی ثطًبهِتَاى هكرهِهبقیٌی  هیگلَگبّی ٍخَز زاضز ٍ ثب ثطضؾی گلَگبُ اظ عطیق تحلیل تک

ي اؾت ایدبة کٌس کِ تؿْیالت پطزاظقدی زض هدودَع ثدِ    گیطی هوککطز. زض ثطذی زیگط اظ هَاضز ؾغ  هغلَة تهوین

 .(1391)ػجبؾی ٍ هحوسپَض   ػٌَاى یک هٌجغ ٍاحس زض ًظط گطفتِ قَز

 بٌذیهسألِ زهاى. 3-4

  تَاًس ثب اؾتفبزُ اظ ؾِ ًوبز ثِ نَضت تؼطیف قَز:ثٌسی ػوَهی هیی ظهبىیک هؿألِ

  بقیي یب هٌجغ اؾت ٍ هؼوَال زاضای یک ًوبز اؾت.ثیبًگط ٍضؼیت ٍ قطایظ ه 

  َُکٌدس ٍ هوکدي اؾدت قدبهل ّدی       ّبی هَخَز ضا ثیبى هیی پطزاظـ ٍ هحسٍزیتذهَنیبت ٍ خعییبت ًح

 ًوبزی ًجبقس ٍ یب چٌسیي ًوبز ثبقس.

  .ثیبًگط تبثغ ّسف هؿألِ اؾت ٍ هؼوَال قبهل تٌْب یک ًوبز اؾت 

 ّای هختلف برایهحیط. 1-3-4

 1هبقیيکتهحیظ  .1

 2(هكبثِ ثِ نَضت هَاظی)  ّبیهبقیي .2

 3(ّبیی ثِ نَضت هَاظی ثب ؾطػت هتفبٍت)هبقیي .3

 1(ّبی هتفبٍت ثِ نَضت هَاظی)هبقیي .4

                                                           
1
 Single machine 

2
 Identical machine in parallel 

3
 Machines in parallel with different speed 
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 2(هحیظ فلَقبح) .5

 3(پصیط)هحیظ فلَقبح اًؼغبف .6

 4(هحیظ کبضگبّی ) .7

 5(پصیط)هحیظ کبضگبّی اًؼغبف .8

 6(بضگبّی ثبظ)هحیظ ک .9

 ّای هختلف برایحالت. 2-3-4

تطؾدی آغدبظ قدَز. زض    تَاًدس قجدل اظ ظهدبى زؾ   ام ًوی j: ثِ ایي هؼٌی اؾت کِ پطزاظـ کبض 7(ظهبى زؾتطؾی ثِ کبض ) .1

 ثبقس.ثٌسی زض زؾتطؼ ًویٍاقغ ًوبیف ایي ًوبز ثِ ایي هؼٌی اؾت کِ توبهی کبضّب زض اثتسای افق ظهبى

ؾبظی یدک هبقدیي ثدطای پدطزاظـ     ثیبًگط ظهبى هَضز ًیبظ ثطای آهبزُ : ًوبز 8(ؾبظی ٍاثؿتِ ثِ تَالی)ظهبى آهبزُ .2

 ثبقس. j ی کِ کبض قجلی ثِ ضٍی هبقیي  کبضاؾت. زض حبل kکبض 

: ثِ ایي هؼٌی اؾت کِ الظم ًیؿت کبضی ضا کِ پطزاظـ آى ثِ ضٍی یدک هبقدیي آغدبظ قدسُ تدب      9(prmpقغؼی هدبظ) .3

تَاًس پطزاظـ یک کدبض ضا ثدِ ضٍی یدک    ضیع هیزاضی قَز. زض چٌیي ؾیؿتوی ثطًبهِپبیبى پطزاظـ ثِ ضٍی هبقیي ًگِ

 کبض زیگطی ضا ثِ ضٍی آى آغبظ ًوبیس. هبقیي قغغ ٍ پطزاظـ

: آغبظ پطزاظـ یک یب چٌس کبض ثؿتِ ثِ ایي اؾت کِ کبض زیگدطی اًددبم قدسُ    11(precثٌسی)ّبی اٍلَیتهحسٍزیت .4

 افتس.ّبی هَاظی اتفب  هیهبقیٌی ٍ یب هبقیيثبقس. ایي حبلت ثطای هؿبئل تک

 ّب ثِ عَض هؿتوط زض زؾتطؼ ًجبقٌس.س کِ هبقیيافت: ایي حبلت ٌّگبهی اتفب  هی11(brkdwnذطاثی هبقیي ) .5

FIFO: حبلتی کِ کبضّبی ٍضٍزی ثِ هبقیي هغبثق ؾیبؾت 12(prmuخبیگكت) .6
گیطز. زض ٍاقغ حدبلتی  نَضت هی 13

 ّب یکؿبى ثبقس.اؾت کِ تطتیت پطزاظـ کبضّب زض توبهی هبقیي

ـ هیبى زٍ هبقیي هتَقدف قدَز. زض ایدي    : حبلتی اؾت کِ زض آى یک کبض ًجبیؿتی زض حیي پطزاظ14(nwtثسٍى ٍقفِ ) .7

ّب ػجَض کٌدس ثدِ تدبذیط    ی هبقیيحبلت ظهبى آغبظ کبض ثِ ضٍی هبقیي اٍل ثبیؿتی تب خبیی کِ کبض ثسٍى تَقف اظ ّوِ

 کٌس.کبض هی FIFOاًساذتِ قَز. ایي ؾیؿتن ًیع تحت ؾیبؾت 

                                                                                                                                                                                     
1
 Unrelated machines in parallel 

2
 Flow-shop 

3
Flexible flow-shop  

4
 Job-shop 

5
 Flexible job-shop 

6
 Open shop 

7
 Release date 

8
 Sequency dependent setup times 

9
 preemption 

10
 Precedence constraint 

11
 Break downs  

12
 Permutation  

13
 First In First Out 

14
 No wait 
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پدصیط یکدی اظ کبضّدب    بضگبّی اًؼغبف: حبلتی اؾت کِ زض یک ؾیؿتن هحیظ کبضگبّی ٍ یب هحیظ ک1(recrcچطذِ ) .8

 ّب یب یکی اظ هطاکع کبض ثیف اظ یک هطتجِ ػجَض کٌس.اظ یکی اظ هبقیي

 ّای هختلف برایحالت. 3-3-4

ّب ثِ هٌظدَض اًددبم تودبهی کبضّدب زض     ایي حبلت ثیبًگط ایي اؾت کِ ّسف هؿألِ یبفتي ثْتطیي تطتیت اًدبم کبض : .1

 ؾبظی ظهبى اًدبم آذطیي کبض(تطیي ظهبى هوکي اؾت. )حساقلؾطیغ

 کبضّب حساقل قَز. 2زض ایي حبلت ؾؼی ثط ایي اؾت کِ حساکثط تبذیط : .2

ِ زاضی هحهَالت افعایف یبثس  ّعیٌِهؼوَال ّط چِ هست ًگِ : .3 -زاضی افدعایف ذَاّدس یبفدت. لدصا حدساقل     ی ًگد

 قَز.  ی تَلیس هٌدط هیبی تکویل کبضّب ثِ کبّف ّعیٌِّؾبظی هدوَع  ظهبى

ّدبی تکویدل   ؾدبظی هدودَع ظهدبى   زاضی ثبالتط  ضطیت ثبالتطی زاضًس. ّسف  حدساقل ی ًگِکبضّبی ثب ّعیٌِ : .4

 ی تَلیس هٌدط قَز.کبضّب ثِ عَضی کِ ثِ کبّف ّعیٌِ

 اظ هَػس تحَیل کبضّبؾت.کطزّب ؾبظی هیعاى زیطّسف  حساقل  .5

 زاض اظ هَػس تحَیل کبضّبؾت.کطزؾبظی تؼساز کبضّبی زیطّسف  حساقل: .6

 هاشیي. فرضیات هسألِ تک4-4

 تَاى هكرم کطز:هبقیٌی ضا ثب قطایظ ظیط هیی اؾبؾی تکهؿألِ

 ِی هدوَػn هَخَز اؾت.ای کِ زض ظهبى نفط ثطای پطزاظـ زض کبضگبُ هطحلِکبض هؿتقل تک 

 ُتَاى آى ضا ثِ ػٌَاى ثركیّب اؾت ٍ هیؾبظی کبضّب ثطای پطزاظـ هؿتقل اظ تطتیت اًدبم آىظهبى آهبز 

 ظهبى پطزاظـ زض ًظط گطفت. اظ 

 تؼییي قسُ اؾت.قطح کبضّب اظ پیف 

 پصیط اؾت ٍ تب ظهبًی کِ کبضی زض اًتظبض اًدبم اؾت هبقیي ثیکدبض ً یک هبقیي ثِ عَض پیَؾتِ زؾتطؼ ِ ِ گد ًودی   زاقدت

 قَز.

 کٌس.ظهبًی کِ پطزاظـ کبضی ضٍی هبقیي قطٍع قَز تب ظهبى تکویل  ػولیبت ثسٍى ٍقفِ ازاهِ پیسا هی 

ٍخَز زاضز. ثٌبثطایي  تؼساز   ی کبضّب کبض ٍ خبیگكت قوبضُ nی یک ثِ یک ثیي تَالی ایي قطایظ ضاثغِ تحت

ّدبی هرتلدف   حبلت هرتلدف اؾدت کدِ ایدي تؼدساز تطتیدت       nهبقیٌی ثطاثطی تکی انلّبی هدعا ثطای هؿألِکل ضاُ حل

ثٌسی ػولیبت ضا ثدب خبیگكدتی اظ اػدساز ندحی  کدبهال هكدرم کدطز ثدِ آى         ػضَ اؾت. ّط گبُ ثتَاى یک ظهبى nتَالی 

ٍ هحودسپَض   )ػجبؾدی  گیطزهبقدیٌی ضا زض ثدط هدی   ثٌسی فطاگیطتطی اظ هَضزّبی تکگَیین کِ ضزُثٌسی خبیگكتی هیظهبى

1391). 
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 Recirculation 

2
 lateness 
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ؾبظی ٍ ظهبى زض زؾدتطؼ ثدَزى    ی تک هبقیي قغؼی ثسٍى زض ًظط گطفتي ظهبى آهبزُی هَضز ثطضؾی هب  یک هؿألِهؿألِ

 قَز: نَضت هقبثل ًوبیف زازُ هیثِ

 . هذل ریاضی پیشٌْادی6-4

ؾبظی هدوَع زیط کدطز  طضؾی زض ایي هؿألِ  کویٌِؾبظی  هؿألِ هَضزًظط پطزاذتین. تبثغ ّسف هَضز ثزض ایي ثرف ثِ هسل

 تدطیي هبقیي اظ هْدن  تک زضحبلت کبضّب چیسى تطتیت ٍ ػولیبت تَالی ٍظًی ٍ هدوَع ٍظًی ظهبى اتوبم کبضّبؾت. هؿألِ

ظیدطا  . ّؿدتٌس  هكدتطیبى  ٍ تَلیسکٌٌدسگبى  اظًظدط  ظیدبزی  هَضز ثطضؾی زاضای اّویت زٍ هؼیبض. اؾت کبضّب ثٌسیظهبى هؿبئل

ُ  ضا گطزًدس هیتحویل ؾیؿتن ثِ زیطکطز اثط زض کِ ّبییّعیٌِ کِ ایي ثِ ػلت ٍظًی زیطکطز وَعهد  کٌدس  هدی  گیدطی اًدساظ

ِ     ّن .گیطزهی قطاض اؾتفبزُ تطهَضزثیف ٍ زاضز تطػوَهی حبلتی هٌظدَض کدبّف   چٌیي هدوَع ٍظًی ظهدبى اتودبم کدبض ًیدع ثد

ِ  ایدي  زض ضٍایي اظ گیطز.زاضی هَضز تَخِ قطاض هیّبی ًگِّعیٌِ ِ  قدس  ذَاّدس  ؾدؼی  هغبلؼد ِ  زٍ گیدطی اظ تهدوین  کد  ّسفد

 .قَز اؾتفبزُ

قدطٍع   tزض ظهدبى   jثبقس. اگدط کدبض   هی زض ظهبى  ثبقس کِ ثیبًگط ظهبى قطٍع کبض هی خب هتغیط هَضز ثطضؾی هب زض ایي

 ثبقس.هی 1نَضت ٍ زض غیط ایي 1قَز 

ؾبظی هدوَع زیطکطز ٍظًی ٍ ًبهِ کویٌِثبقس کِ ّسف هب زض ایي پبیبىثیبًگط تبثغ ّسف هَضز ثطضؾی هی (1)

 ثبقس.زاض هیهدوَع ظهبى اتوبم کبض ٍظى

 ی ایي اؾت کِ ّط کبضی ثبیس ظهبى قطٍػی زاقتِ ثبقس.زٌّسُایي هحسٍزیت ًكبى (2)

 قَز.ثیبًگط ایي اؾت کِ زض ّط ظهبى تٌْب ثبیس یک کبض قطٍع  (3)

 قَز.خوغ هی ثب ظهبى قطٍع کبض  خب ظهبى پطزاظـ کبض ثبقس کِ زض ایيهی ی ظهبى اتوبم کبض زٌّسًُكبى (4)

= -{ثبقس کِ عجق ضاثغِهی ایي هحسٍزیت ثیبًگط تؼطیف زیطکطز کبض  (5)  ثیبى قسُ اؾت. }

 

 ؾبظی زیطکطز ٍ ظهبى اتوبم ٍظًی. کوی1ٌِهسل

 

 

 

 

 
 کبض گطفتِ قسُ:ًوبزّبی ثِ
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 ظهبى اًدبم کبضّب           

   هَػس تحَیل کبضّب        :

     ام     jظهبى اتوبم کبض  :

 ام             jزیطکطز کبض  :

 ثطای  jاّویت زیطکطز کبض  :

 ثطای   j اّویت اتوبم کبض :

       j: ظهبى قطٍع کبض 

 سازی شذُسازی تبریذ ٍ شًتیک برای حل هسألِ هذلّای فراابتکاری شبیِاستفادُ از الگَریتن. 7-4

 هؼرفی الگَریتن شبیِ سازی تبریذ. 1-7-4

ِ 2 هحلی یثبقس کِ قبزض اؾت ذَز ضا اظ زام ثْیٌِ یک الگَضیتن خؿتدَی هحلی هی 1سؾبظی تجطی قجیِ -ضّب کٌس. ضاحتی ثد

ِ  زٍضی اظ قطاضگیدطی زض زام گطایی ٍ اؾتفبزُ اظ حطکبت ذبل خْت کبضگیطی  ّن هحلدی اظ خولدِ ذهَندیبتی     یثْیٌد

یدب ؾطزؾدبظی    تجطیسؾبظی تجطیس ثطگطفتِ اظ فطآیٌس  انلی قجیِ یاؾت کِ ثبػث خلت تَخِ هحققبى ثِ آى قسُ اؾت. ایسُ

 ثبض تَؾظ هتطٍپَلیؽفلعات اؾت کِ اٍلیي
 ٍ ثؼدسّب تَؾدظ کدط، پبتطیدک      اضائدِ قدس   1953 ؾدبل  زض ّوکبضاًف 3ٍ

4ٍ 

 ؾبظی تطکیجبتی ( خْت حل هؿبیل ثْی1983ٌِ) 5ؾطًی
ایدي الگدَضیتن    (.Kirkpatrick et al, 1983) ثِ کدبض ثدطزُ قدس   6

ای ؾبظی هؿبئل گؿؿتِ کبضثطز گؿتطزُتطکیجبتی اؾت ٍ زض ثْیٌِؾبظیتطیي الگَضیتن زض هَاخِ ثب هؿبئل ثْیٌِیکی اظ قَی

تدط اظ زهدبی   کٌس. عی فطآیٌس تجطیس  یک هبزُ )فلع( ضا تدب زهدبیی ثدیف   ؾبظی هیِزاضز. ایي ضٍـ  فطآیٌس تجطیس هَاز ضا قجی

فطآیٌدس  (ٍ ایدي  1392)تدَکلی هقدسم ٍ ّوکدبضاى     قدَز  آى پدبییي آٍضزُ هدی  تسضیح زهدبی  کٌٌس ٍ ؾپؽ ثِشٍثف گطم هی

ِ اظ یک خَاة اٍلیِ قدطٍع  ؾبظی هحلی کّبی ثْیٌِثطذالف ضٍـ(. 1388)زاٍضی   گَیٌسؾبظی آضام ضا تجطیس هیذٌک

قًَس کدِ  کٌٌس تب ثِ خَاة ثْتطی ثطؾٌس ٍ زض نَضتی هتَقف هیکٌٌس ٍ ثِ نَضت هکطض تغییطاتی ضا ضٍی آى اخطا هیهی

 خدَاة  ثِ خَاة یک اظ ضفتي ثب تسضیدی ؾبظی تجطیس  ثِ نَضتایي تغییطات خَاة ثْیٌِ ضا تغییط ًسّس  الگَضیتن قجیِ

ِ  ّدبی ثدستط  ذغدط ثدِ زام    آٍضز ٍ ثب پصیطـ احتوبلی خدَاة هی زؾت ثِ ثْتطی ًْبیی ّبیخَاة زیگط  ی افتدبزى زض ثْیٌد

ِ  اؾت نَضت ایي ثِ الگَضیتن ایي گیطی تهوین عجیؼت. زّسهحلی ضا کبّف هی  ّوؿدبیگی  یدک  حطکدت   ّدط  ثدطای  کد

 قَز.   هی اضظیبثی ٍ تهبزفی تَلیس نَضتثِ خسیس

 یبفت: ذَاّس اًدبم ظیط ٍضؼیت زٍ اظ یک ّط زض خَاة ایي ثِ حطکت

 ثبقس. ثْتط فؼلی خَاة اظ خسیس خَاة 

 ثبقس. ثعضگتط[ 1,1] زاهٌِ اظ تهبزفی ػسز یک حطکت اظ احتوبل تبثغ هقساض 

                                                           
1  Simulated Annealing 
2  Local Optimum 
3  Metropolis 
4  Kirk Patrik 
5  Cerny 
6  Combinational Optimization 
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 قدطط  ثطقدطاضی  تدب  گدبم  ثِ  گبم حطکت ایي. ًوَز ذَاّس اضظیبثی ٍ تَلیس ضا خسیسی خَاة خؿتدَگط نَضت ایي غیط زض

ِ  یدک  یبثدس. حدبل   هدی  ازاهِ.( .. ٍ هحبؾجبت ظهبى طاضّب تک تؼساز) الگَضیتن تَقف  ًظدط  زض ضا ؾدبظی هیٌدیون  ػودَهی  هؿدبل

آغبظ هدی   ٍ یک تبثغ ّسف هتٌبظط ی اهکبى پصیط هبًٌس ؾبظی تجطیس اظ یک خَاة اٍلیِفطآیٌس قجیِ. ثگیطیس

  ثدب تدبثغ ّدسف هتٌدبظط     [3]ط هَاضز ثدِ ندَضت تهدبزفی ایددبز هدی قدَز      کِ زض اکث قَز. یک خَاة ّوؿبیگی هبًٌس 

 (. 1391)حؿي ًػاز   اًتربة ٍ اضظیبثی هی قَز 

 ّدسف   تبثغ هقساض زض تغییط هَثط هحبؾجِ ٍ فؼلی خَاة ّوؿبیگی زض خَاة تَلیس ؾبظی تجطیسقجیِ ضٍـ زض انلی یایسُ

 زض. قدَز هی پصیطفتِ قغؼب خسیس خَاة ثبقس   اگط  آهسُ زؾت ثِ خَاة ثْتطیي طُشذی ضوي ؾپؽ. ثبقسهی 

  قَز.هی پصیطفتِ احتوبل ثب خسیس خَاة ثبقس   اگط نَضت ایي غیط

  

ِ ثط یک ثب هغبثق کٌس هی تؼییي ضا خَاة ؾَی ثِ حطکت ثَزى تهبزفی یزضخِ کِ ؾیؿتن زهبی  پیكدطفت  ثدب  هؼدیي  یًبهد

 قجدَل  هدَضز  تکدطاض  ّدط  زض کِ اؾت هؿبلِ خَاة فضبی یکٌٌسُهكرم ؾیؿتن زهبی ٍاقغ قَز. زضهی کبؾتِ حل  ضٍـ

 پیكدطفت  ثدب . قًَسهی پصیطفتِ ّسف تبثغ هقساض اظ ًظط نطف قسُ تَلیس ّبیخَاة توبم تقطیجب ثبال زهبی گیطز. زضهی قطاض

 پدصیطفتي  احتوبل زهب  ّط زض ٍاقغ  زض. زاضًس قسىپصیطفتِ ثطای تطیکن قبًؽ ًبهٌبؾت ّبیةخَا زهب  کبّف ٍ الگَضیتن

 زاضز.  افعایف اًساظُ ثِ ثؿتگی تط ثیف ّسف تبثغ هقساض ثب خَاة

ؾدبظی  ط اؾبؼ قجیِتط اظ خَاة خبضی(  ث)ثب هقساض تبثغ ّسف ًبهغلَة ثطای پصیطـ یب ػسم پصیطـ یک خَاة خسیس 

اًتردبة قدسُ ٍ    خَاة  قَز. زض نَضتی کِ: تَلیس هی 1ٍ  1ثیي  کبضلَ  یک ػسز تهبزفی هًَت

ازاهِ یبفتدِ ٍ خدَاة زیگدطی زض ّوؿدبیگی آى      یبثس. زض غیط ایي نَضت خؿتدَ ثب ّوبى خَاة قجلی خؿتدَ ازاهِ هی

 (.1391)حؿي ًػاز   قَزدبز هیای

 هؼرفی الگَریتن شًتیک. 2-7-4

ُ  تکٌَلدَغی  ٍ ػلَم ضٍظافعٍى پیكطفت ثب ضٍظ ّط ٍ ثبقسهی ٍؾیغ ثؿیبض 1غًتیک الگَضیتن کبضی یهحسٍزُ  ایدي  اظ اؾدتفبز

 تکبهدل  حبؾدجبت ه ّدبی هدوَػِ ظیط اظ یکی غًتیک الگَضیتن. اؾت یبفتِ گؿتطـ ثؿیبض هؿبئل حل ٍ ؾبظیثْیٌِ زض ضٍـ

ِ  ظیدط  اظ یکدی  غًتیدک  الگدَضیتن  ٍاقدغ  زض .زاضز ههدٌَػی  َّـ هجحث ثب هؿتقیوی یضاثغِ ثبقسکِهی یبفتِ  ّدبی هدوَػد

ِ  ًبهیدس  کلدی  خؿتدَی ضٍـ یک تَاىهی ضا غًتیک الگَضیتن.  ثبقسهی ههٌَػی َّـ  ثیَلَغیدک  تکبهدل  قدَاًیي  اظ کد

 قدبًَى  ثْتط ّبیخَاة آٍضزى زؾتثِ اهیس ثِ لِأهؿ ّبیخَاة اظ ؾطییک یثطضٍ غًتیک الگَضیتن .کٌسهی تقلیس عجیؼی

 ّدبی خدَاة  هثدل  تَلیدس  ٍ ّدب خدَاة  اضظـ ثدب  هتٌبؾدت  اًتربثی فطآیٌس ثِ کوک زضّطًؿل. کٌسهی اػوبل ضا ثْتطیي ثقبی

 .آیدس هدی  ثسؾت ًْبیی خَاة اظ ثْتطی ّبیتقطیت اًس قسُ تقلیس عجیؼی غًتیک اظ کِ ػولگطّبیی کوک ثِ قسُ اًتربة

 تکبهدل  اؾدتطاتػی  هدَضز  زض ٍی تحقیدق  کِ قس اضائِ 2گضیچٌجط آقبی تَؾظ 1961 ؾبل زض ثبض اٍلیي ثطای تکبهلی حؿبة

                                                           
1
  Genetic 

2  Rechenberg 
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 1َّلٌس خبى تَؾظ (GA)  غًتیک الگَضیتن کِایي تب گطفت قطاض ثطضؾی هَضز ظیبزی هحققبى تَؾظ اٍ ًظطیِ ثؼسّب .ثَز
 2ّدبی تکدبهلی  الگدَضیتن  اظ هٌكؼت غًتیک الگَضیتن(. Holland, 1975) قس اضائِ یگبىهیك زاًكگبُ زض 1975 ؾبل زض ٍ 

ِ  انل هغبثق ٍ اؾت غى ٍکطٍهَظٍم ؾبذتبض اؾبؼ ثط ٍ ؾبظیثْیٌِ الگَضیتن ثطپبیِ ایضایبًِ خؿتدَی ضٍـ ٍ اؾت -ازاهد

 زض ؾدبظی ثْیٌِ قسین ّبیضٍـ ثِ ًؿجت غًتیک الگَضیتن انلی ّبیهعیت اظ یکی. اؾت قسُ ضیعیپی ّبثْتطیي حیبت ی

ِ  حدبلی  زض زاضز  کبض ذبل یلحظِ یک زض ًقبط اظ ایهدوَػِ یب اؾت کِ الگَضیتن غًتیک ثب خوؼیت ایي -ضٍـ زض کد

 اظ کِ الگَضیتن غًتیدک تؼدساز ظیدبزی    هؼٌبؾت ثساى ایي. کطزهی ذبل ػول ًقغِ یک ضٍی ثط تٌْب ؾبظیثْیٌِ قسین ّبی

 .کٌسهی پطزاظـ ىظهب یک زض ضا ّبعطح

قدَز. ایدي هدوَػدِ    ّدب ّؿدتٌس آغدبظ هدی    ّبی تهبزفی کدِ ثیدبًگط کطٍهدَظٍم   الگَضیتن غًتیک ثب یک هدوَػِ اظ خَاة

-ّبی ثب قبیؿتگی ثبالتط قدبًؽ ثدیف  گطزز ٍ کطٍهَظٍمّب خوؼیت اٍلیِ ًبم زاضًس. ؾپؽ تبثغ ثطاظًسگی هحبؾجِ هیخَاة

-گیدطز. ّدن  گیطز ٍ ثب احتوبل تقبعغ  فطآیٌس تقبعغ ضا اًددبم هدی  ٍالسیي نَضت هیتطی ثطای اًتربة زاضًس. ػول اًتربة 

-چٌیي ثب احتوبل خْف  ػول خْف ضا اًدبم زازُ ٍ ایي فطآیٌس تب ثطقطاضی قطعی کِ اظ پیف تؼییي قدسُ اؾدت ازاهدِ هدی    

 (.1392ْطخطزی ٍ ّوکبضاى  )ظاضع ه یبثس. زض ایي فطآیٌس اهیس اؾت کِ خوؼیت خسیس ًؿجت ثِ خوؼیت قجلی ثْتط ثبقس

 یافتِ ّا. 5

 سازی تبریذشذُ جْت حل هسألِ تَسط الگَریتن شبیِرًٍذ طی. 1-5

ّبی ایي هؿألِ کبض ضا زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت کِ زازُ 5ای ؾبزُ ثب تط ثب ضًٍس ایي الگَضیتن  هؿألِهٌظَض آقٌبیی ثیفثِ

 ثبقس:ثِ قطح ظیط هی

 کبض 5ّبی هطثَط ثِ . زاز1ُخسٍل

5 4 3 2 1 j 

6 7 1 5 2 
 

11 5 4 11 15 
 

1.51 1.98 1.21 1.44 1.75 
 

1.81 1.93 1.51 1.31 1.71 
 

ثدطای تَلیدس ایدي خدَاة اٍلیدِ اظ اػدساز        قدَز. ی تهدبزفی آغدبظ هدی   ؾبظی تجطیس ثب یک خَاة اٍلیِاخطای الگَضیتن قجیِ

تطیي هقساض حبندل قدسُ ضا   قَز. ثیففی ثیي نفط ٍ یک تَلیس هیایي نَضت کِ پٌح ػسز تهبزتهبزفی اؾتفبزُ قسُ؛ ثِ

 قَز.تطیي هقساض ضا ثِ کبض پٌح اذتهبل زازُ ٍ ثطای کبضّبی زیگط ثِ ّویي نَضت ػول هیثِ کبض یک ٍ کَچک

 اػساز تهبزفی تَلیس قسُ:

 ثبقس.هی تَالی حبنل اظ اػساز تهبزفی ثِ نَضتٍ 

                                                           
1  John holland 
2  Evolutionary algorithms 
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ثبقدس. ثدطای ثدِ زؾدت آٍضزى ثْتدطیي پبضاهتطّدبی هوکدي         اهتطّبی ایي الگَضیتن قبهل زهبی اٍلیِ ٍ ًطخ ؾطهبیف هیپبض

ثدِ   1.8ٍ  1111کدبض   5خْت ضؾیسى ثِ ثْتطیي خَاة  اظ ضٍـ آظهَى ٍ ذغب اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثطای ایي هؿألِ ثدب اثؼدبز   

 زؾت آهس. تطتیت زهبی اٍلیِ ٍ ًطخ ؾطهبیف هغلَة ثِ

ِ ثبیس ظهبى اتوبم ّط کبض ٍ ّن ی تبثغ ّسفثطای هحبؾجِ -چٌیي ظهبى زیطکطز ّط کبض ضا ثد

ثبقس. ّویكِ زض اٍلیي تکطاض ایي الگَضیتن  هقدساض  هی 51.22زؾت آهسُ ثطای خَاة اٍلیِ زؾت آٍضز. هقساض تبثغ ّسف ثِ

یبثدس. زض ایدي هغبلؼدِ اظ ضٍـ    ثِ ثْجَز خَاة زهب کدبّف هدی  ّوَاضُ زض ّطتکطاض ثسٍى تَخِ  قَز.تبثغ ّسف پصیطفتِ هی

ِ  هی ی آى ثِ نَضت ٌّسؾی ثطای کبّف زهب اؾتفبزُ قسُ اؾت کِ ضاثغِ ی ثبقس. ثٌبثطایي ثب ٍضٍز ثدِ هطحلد

  کدِ هؼودَال   ی ضًٍس الگَضیتن  ثِ یک خَاة ّوؿدبیگی یبثس. حبل ثطای ازاهِکبّف هی 811ثِ هقساض  1111زٍم  زهب اظ 

 swapقَز  ًیبظ اؾت. ضٍـ اًتربة قسُ ثطای تَلیس خَاة ّوؿبیگی زض ایدي هغبلؼدِ ضٍـ   نَضت تهبزفی تَلیس هیثِ

 ثبقس. هی

خدبیی  قدَز. اظ آى اؾبؼ ایي ضٍـ ثط ایي اؾت کِ زٍ هؤلفِ ثِ نَضت تهبزفی اًتربة قسُ ٍ خبیكبى ثب ّن ػدَو هدی   

تؼطیدف   2هغدبثق خدسٍل    1.2ی یکؿبى ثبقس  پٌح ثبظُ ثِ فبنلِهی 1.2یکؿبى ٍ ثطاثط کِ احتوبل اًتربة ّط یک اظ کبضّب 

ُ   کطزُ ٍ ثِ ّط ثبظُ یک کبض ًؿجت زازُ هی ّدبی اذتهدبل زازُ   قَز. حبل زٍ ػسز تهبزفی تَلیس ًوَزُ ٍ ثب تَخدِ ثدِ ثدبظ

 قَز.  قسُ ثِ ّط کبض  زٍ کبض اًتربة هی

 ثِ کبضّبّبی اػساز تهبزفی . ترهیم ثبظ2ُخسٍل

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

ثبقدس ٍ ثدطای   هدی  5ٍ  3  کبضّدبی  2تَلیس قس کِ کبضّبی هتٌبظط ثب ایي اػساز عجدق خدسٍل    1.94ٍ  1.51زٍ ػسز تهبزفی 

 قَز.ػَو هی 5ٍ  3تَلیس خَاة ّوؿبیگی خبی زٍ کبض 

2 3 5 1 4 

2 5 3 1 4 

ثبقس. ثب تَخِ ثِ ثْجدَز تدبثغ ّدسف  ایدي خدَاة پصیطفتدِ قدسُ ٍ خدَاة         هی 48.34هقساض تبثغ ّسف ثطای ایي تَالی ثطاثط 

ٍ  1.23قَز. زٍ ػسز تهبزفی هی 641قَز. زهب ًیع کبّف یبفتِ ٍ ثطاثط ایدبز هی swapّوؿبیگی زیگطی ثط هجٌبی ضٍـ 

 قَز.ثب ّن ػَو هی 3ٍ  2تَلیس قسُ ٍ خبی کبضّبی هتٌبظط  یؼٌی کبضّبی  1.52

2 5 3 1 4 
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3 5 2 1 4 

ِ  ثبقس کِ ًؿجت ثِ هطحلِهی 56.17هقساض تبثغ ّسف ثِ اظای ایي تَالی ثطاثط  -ی قجل ثستط قسُ اؾت. اؾبؼ الگدَضیتن قدجی

-هحبؾجِ هدی  ی پصیطز کِ ایي احتوبل اظ ضاثغِّبی ثستط ضا ًیع ثب احتوبلی هیؾبظی تجطیس ثط ایي اؾت کِ خَاة

تط ثبقس  احتوبل پصیطـ آى ثبالتط ذَاّس ثَز. حبل ػسز تهبزفی تَلیدس کدطزُ ٍ   تبثغ ّسف کن ّط چِ هیعاى اًحطاف. قَز

تط ثبقس  خَاة پصیطفتدِ  گطزز. زض نَضتی کِ هقساض ایي احتوبل اظ ػسز تهبزفی ثعضگزؾت آهسُ هقبیؿِ هیثب احتوبل ثِ

 قسُ ٍ ثب کبّف  

ایددبز ٍ   swapقسُ  زهب کبّف یبفتِ ٍ تدَالی زیگدطی ثدب ضٍـ     ی ثؼس ضفتِ؛ زض غیط ایي نَضت  خَاة ضززهب ثِ هطحلِ

 قَز.  ثطضؾی هی

 1.826ثبقس ٍ ٍاض  اؾت کِ ایي هقساض اظ ػسز تهبزفی هی 1.987ی فَ  ثطاثط احتوبل پصیطـ ایي تَالی ثب تَخِ ثِ ضاثغِ

 قَز.ثبقس. پؽ خَاة پصیطفتِ هیتط هیثعضگ

قطط تَقف ثطقطاض قَز کِ زض ایي هغبلؼِ قطط تَقف  ضؾیسى ثِ یک زهبی ًْبیی کدِ  یبثس کِ ایي ضًٍس تب ظهبًی ازاهِ هی

 ثبقس  زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.کؿط کَچکی اظ زهبی اٍلیِ هی

 ّبی هؿألِ تَالی ػولیبت. زاز3ُخسٍل 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

pj 2 5 1 7 6 11 4 3 4 1 

dj 15 11 4 5 11 11 23 12 11 15 

wj 1.75 1.44 1.21 1.98 1.51 1.91 1.41 1.42 1.64 1.77 

w'j 1.71 1.31 1.51 1.93 1.81 1.52 1.17 1.34 1.47 1.39 

j 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

pj 7 1 2 3 4 3 7 5 3 2 

dj 11 16 19 21 21 12 18 19 32 23 

wj 1.98 1.64 1.11 1.81 1.82 1.11 1.17 1.53 1.71 1.13 

w'j 1.71 1.31 1.71 1.37 1.75 1.97 1.11 1.96 1.37 1.15 

j 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

pj 1 4 5 3 6 7 5 4 3 2 

dj 16 17 9 19 28 34 36 31 46 32 

wj 1.51 1.57 1.75 1.43 1.51 1.67 1.81 1.11 1.84 1.43 

w'j 1.31 1.62 1.58 1.27 1.26 1.45 1.23 1.54 1.61 1.76 
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j 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 

pj 3 2 4 1 1 3 4 6 7 8 

dj 45 33 65 63 15 19 15 56 53 48 

wj 1.12 1.85 1.68 1.45 1.12 1.54 1.53 1.23 1.62 1.11 

w'j 1.23 1.66 1.78 1.54 1.18 1.63 1.62 1.26 1.11 1.31 

j 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 

pj 9 7 5 3 2 3 4 5 6 7 

dj 8 12 34 12 35 34 57 54 12 43 

wj 1.81 1.23 1.64 1.39 1.23 1.41 1.36 1.89 1.89 1.87 

w'j 1.79 1.76 1.51 1.81 1.78 1.79 1.83 1.11 1.12 1.76 

 

 کبض 51تب  11هرتلف  اثؼبز زض قسُحبنل ًتبیح ی ثْتطیي. ذالن4ِخسٍل

J T α z 

11 3111 1.9 153.73 

21 6111 1.99 516.43 

31 7111 1.99 1144.25 

41 11111 1.99 1716.656 

51 15111 1.99 3218.9 

ِ  ّوبى تدبثیط پبضاهتطّدبی هدَثط زض ایدي      ؾدبظی تجطیدس ثدِ قدست تحدت     عَض کِ گفتِ قس  کبضایی ٍ ػولکطز الگدَضیتن قدجی

کدِ    ّبی هؼقدَل ٍ ًعزیدک ثدِ ثْیٌدِ ضا اظ ایدي الگدَضیتن زاقدت       تَاى اًتظبض خَاةثبقس. پؽ زض نَضتی هیالگَضیتن هی

تطیي پبضاهتط اظ ضٍـ آظهَى ٍ ذغب اؾدتفبزُ  هٌظَض تؼییي هٌبؾتثِ پبضاهتطّبی آى ثب زقت اًتربة قسُ ثبقس. زض ایي هغبلؼِ

 .  قسُ اؾت

تطیي پبضاهتطّبی زهبی اٍلیدِ ٍ ًدطخ   کبض اًتربة قس کِ ثطای ّط زؾتِ  هٌبؾت 51ٍ  41  31  21  11زؾتِ هؿألِ ثب اثؼبز  5

ّبی فدَ   هكدرم   چٌیي زازُثب تَخِ ثِ آظهَى ٍ ذغبّبی اًدبم قسُ ٍ ّن آٍضزُ قسُ اؾت. 4خسٍل ؾطهبیف زض قبلت 

هؿبئل هَضز ثطضؾی ثؿتگی زاضز. ثب تَخِ ثِ هیعاى افعایف اثؼبز هؿألِ  زهبی اٍلیدِ  قس کِ پبضاهتطّبی ایي الگَضیتن ثِ اثؼبز 

چٌدیي هالحظدِ قدس کدِ ثدب      تطی  خَاة ًعزیک ثِ ثْیٌِ ضا خؿتدَ کٌس. ّنیبثس تب الگَضیتن زض فضبی ٍؾیغًیع افعایف هی

ّدبی  عایف یبفدت  ٍلدی خدَاة     اگطچِ ؾطػت الگَضیتن کوی کبّف ٍ تؼساز تکطاضّبی آى کوی افد 1.99ًطخ ؾطهبیف 

 ثبقس.تط هیحبنل اظ آى ثْتط ٍ قبثل قجَل
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 شذُ جْت حل هسألِ تَسط الگَریتن شًتیکطی . 2-5

 ضٍاظایدي  .قدَز هدی ثطای تٌظین کطزى پبضاهتطّب اظ ضٍـ ؾؼی ٍ ذغدب اؾدتفبزُ   عَض کِ پیكتط گفتِ قس  ّوبىزض ایي هغبلؼِ 

-تَقدف ایدي    هقبزیط هتفبٍت زض ًظط گطفتِ قس. قدطط  بل تقبعغ ٍ احتوبل خْفی خوؼیت ٍ احتوثطای پبضاهتطّبی اًساظُ

 گًَِ زض ًظط گطفتِ قس کِ اگط پؽ اظ زُ تکطاض هتَالی ثْجَزی زض خَاة حبنل ًكس الگَضیتن هتَقف قَز.

تدسا ثدِ خوؼیتدی اظ    زض اث ضا زض ًظط ثگیطیس. 1ثِ قطح خسٍل کبض  5ای ؾبزُ ثب ضًٍس ایي الگَضیتن  هؿألِ ثْتط زض، خْتثِ

ّب اؾت. ّط غى ای اظ غىذَز هدوَػِ ّب ّوبى تَالی کبضّب ّؿتٌس ٍ ّط کطٍهَظٍمّب ًیبظ اؾت. کِ کطٍهَظٍمکطٍهَظٍم

ػسز تهبزفی تَلیدس قدسُ    5خب   زض ایيّب()کطٍهَظٍم زؾت آٍضزى تَالی ّط کبضخب ثیبًگط یک کبض اؾت. ثطای ثِزض ایي

ثِ کوتطیي ػسز تهبزفی ًؿجت زازُ قس ٍ ثطای هبثقی کبضّب ًیع ثدِ ّودیي    5ي ػسز تهبزفی ٍ کبض تطیثِ ثیف 1اؾت.  کبض 

تطتیدددت ازاهدددِ زازُ قدددسُ اؾدددت. ؾدددپؽ ثبیدددس تدددبثغ ثطاظًدددسگی ثدددطای ّدددط تدددَالی هحبؾدددجِ قدددَز کدددِ ثطاثدددط اؾدددت 

 ثب:

 اػساز تهبزفی تَلیس قسُ:

 ثدب   هقساض تبثغ ثطاظًسگی ثطای ایي تَالی ثطاثطثبقس ٍ هیثِ نَضت تَالی حبنل اظ اػساز تهبزفی ٍ 

هكبثِ تَلیس ٍ هقساض تدبثغ ثطاظًدسگی    یثِ ضٍق ّبثِ خْت ایدبز خوؼیتی اظ کطٍهَظٍم ّبی زیگط ًیعتَالی ثبقس.هی 51.22

 قَز.ّب هحبؾجِ هیآى

ٍ  ثدِ ندَضت    تدَالی حبندل    اػساز تهبزفی تَلیس قدسُ  

تدَالی    ثبقس ٍ اػساز تهبزفی تَلیس قدسُ  هی 72.1تبثغ ثطاظًسگی ثطای ایي تَالی 

 ثبقس.هی 59.85ٍ تبثغ ثطاظًسگی ثطای ایي تَالی  حبنل ثِ نَضت 

زض ًظدط   1.1ٍ احتودبل خْدف    1.9ثطاثدط  ثبقس. احتودبل تقدبعغ   زٍػولگط ثؿیبض هْن زض الگَضیتن غًتیک تقبعغ ٍ خْف هی

ِ ؛ فطظًساى اٍل ٍ زٍم اظ عطیق تقدبعغ تدک  قَزگطفتِ قسُ اؾت. ثط ضٍی تَالی اٍل ٍ ؾَم تقبعغ ظزُ هی ای ثدِ قدطح   ًقغد

 گطزز.هحبؾجِ هی 63.85ٍ ثطای فطظًس زٍم  59.22تبثغ ثطاظًسگی ثطای فطظًس اٍل قًَس ٍ ایدبز هی 5خسٍل 

 ایًقغِثَط ثِ ایدبز فطظًساى اٍل ٍ زٍم اظ عطیق تقبعغ تکهط . اعالػبت5زٍل 

 4 1 5 3 2 ٍالس اٍل

 5 3 4 2 1 ٍالس زٍم

فطظًس 

 اٍل
3 2 5 1 4 
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فطظًس 

 زٍم
2 1 4 3 5 

ثبقس کدِ پیكدتط ًحدَُ ػودل     هی swapضٍـ ضٍـ اًتربة قسُ ثطای خْف  قَز.حبل ثط ضٍی تَالی زٍم خْف ظزُ هی

کبضّبی اذتهبل یبفتدِ ثدِ ایدي     2تَلیس قسُ ٍ ثط اؾبؼ خسٍل  1.94ٍ 1.51زٍ ػسز تهبزفی  ایي ضٍـ تَضی  زازُ قس.

قدددَز ٍ تدددَالی حبندددل ثطاثدددط ثدددب   ثدددب ّدددن ػدددَو هدددی  5ٍ  3ثدددَزُ ٍ زض ًتیددددِ هکدددبى زٍ کدددبض   5ٍ  3زٍ ػدددسز  

یدت زض  اؾدت. حدبل خوؼ   62.69قَز ٍ زض ازاهِ تبثغ ثطاظهسگی هحبؾدجِ قدسُ ثدطای ایدي تدَالی      هی

هطحلِ ثؼس  قبهل خوؼیت حبنل اظ تقبعغ ٍ خْف ٍ ّوچٌیي خوؼیت اٍلیِ ثَزُ ٍ ػول اًتربة اظ ایي خوؼیدت ندَضت   

حبنل ًكس الگدَضیتن   اظ زُ تکطاض هتَالی ثْجَزی زض خَاة گًَِ زض ًظط گطفتِ قس کِ اگط پؽقطط تَقف ایيگیطز. هی

 هتَقف قَز.

 GAMSافسار سازی تبریذ ٍ شًتیک ٍ ًرمهقایسِ ػولکرد دٍ الگَریتن شبیِ. 3-5

GAMS افدعاض قدبهل یدک    ؾبظی اؾت. ایي ًطمضیعی ضیبضی ٍ ثْیٌِؾبظی ؾغ  ثبال ثطای حل هؿبئل ثطًبهِافعاض هسلًطم

ِ هی GAMSّبیی ثب کبضایی ثؿیبض ثبالؾت. اظ کٌٌسُکبهپبیلط خبهغ ٍ حل ُ   تَاى ثطای حل هؿبئل ثْیٌد ّدبی  ؾدبظی ثدب اًدساظ

ضٍز. کبض هدی ّبی ثعضگ ٍ پیچیسُ ثِثب ایدبز یک ظثبى ؾغ  ثبال ثطای ًوبیف هسل GAMSافعاض ثْطُ گطفت. ًطمثعضگ 

پصیطز ٍ ًیع اهکبى تَنیف هسل ثِ ندَضت هؿدتقل اظ   چٌیي اهکبى اػوبل تغییط زض هكرهبت هسل ثِ آؾبًی نَضت هیّن

بئل آهیرتدِ ثدب اػدساز ندحی   هؿدبئل آهیرتدِ ثدب اػدساز         الگَضیتن حل آى ٍخَز زاضز. هؿبئل ذغی  هؿبئل غیط ذغی  هؿ

  (.1389)علَع ٍ خَققبًی   تَاى ثب ایي ؾیؿتن تغجیق زازنحی  غیطذغی ضا هی

ِ     زض ایي هغبلؼِ کسًَیؿی هسل ضیبضی زض ایي ًطم کدبض   51تدب   11ای ثدب اثؼدبز   افعاض ندَضت گطفتدِ ٍ ًتدبیح آى ثدطای هؿدأل

 ثبقس.ّبی حبنل اظ زٍ الگَضیتن ثب ایي ًطم افعاض هیبضایی ٍ کیفیت خَاةی کهحبؾجِ قسُ اؾت. ّسف هقبیؿِ

ِ ثِ GAMSافعاض ؾبظی تجطیس ٍ ًطمّبی حبنل اظ زٍ الگَضیتن غًتیک ٍ قجیِزض خسٍل ظیط خَاة ی ًتدبیح  هٌظَض هقبیؿد

 کبض آٍضزُ قسُ اؾت. 51  41  31  21  11ثطای هؿبئل ثب اثؼبز 

 GAMSافعاض زٍ الگَضیتن ثب ًطمی ػولکطز . هقبیؿ6ِخسٍل

 

GAMS  زضنس ذغبیSA  ًِؿجت ثGA 
 

GA 

 

SA j 
z z z 

144.93 5.5% 145.6 153.73 11 

489.37 3% 491.19 516.43 21 

1133.73 6% 1173.53 1145.62 31 

1545.52 1% 1698.82 1716.65 41 
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GAMS  زضنس ذغبیSA  ًِؿجت ثGA 
 

GA 

 

SA j 
z z z 

2985.69 2% 3123.95 3218.9 51 

ؾدبظی تجطیدس ًؿدجت ثدِ الگدَضیتن غًتیدک ظیدط زُ        قَز کِ زضنس ذغبی الگَضیتن قجیِهیثب تَخِ ثِ خسٍل فَ  هالحظِ 

ّبی ایي زٍ الگَضیتن  قبثل قجَل ٍ تقطیجب ًعزیک ثدِ خدَاة   تَاى ایي ًتیدِ ضا ثیبى ًوَز کِ خَاةهی ثبقس  پؽزضنس هی

 ثبقس.هی (GAMSخَاة حبنل اظ ی انلی )ثْیٌِ

ِ   ّبی حبنلالگَضیتن غًتیک ًؿجت ثِ خَاةقسُ اظ ّبی حبنلچٌیي خَاةّن ؾدبظی تجطیدس ثْتدط    قدسُ اظ الگدَضیتن قدجی

تدطی  ؾبظی تجطیدس اظ کیفیدت ثدیف   ّبی الگَضیتن غًتیک زض هقبیؿِ ثب الگَضیتن قجیِتَاى ثیبى ًوَز خَاةپؽ هیثبقس. هی

 .ثطذَضزاضًس

 GAMSهقایسِ زهاى هحاسباتی ایي دٍ الگَریتن با ًرم افسار . 4-5

 GAMSافعاض ی ؾطػت ٍ ظهبى هحبؾجبتی  زٍ الگَضیتن ثب ًطمهقبیؿِ. 7سٍلخ

GAMS GA SA  

j Time(s) Time(s) Time(s) 
12.49 1.31 1.33 11 

27 1.33 2.64 21 

155.66 4.51 3.11 31 

223.3 8.71 4.28 41 

571.6 24.2 8.41 51 

زٍ الگَضیتن فطااثتکبضی اضائِ قسُ  الگدَضیتن غًتیدک ظهدبى ًؿدجتب     قَز کِ ثیي ّبی خسٍل فَ  هكبّسُ هیثب تَخِ ثِ زازُ

 GAMSافدعاض  چٌدیي ًدطم  کٌس. ّنؾبظی تجطیس نطف هیّب ًؿجت ثِ الگَضیتن قجیِی خَاةتطی ضا ثطای حل ٍ اضائِثیف

ِ  نتطی ضا زض هقبیؿِ ثب الگَضیتکبض ضفتِ اؾت ظهبى ثِ ًؿجت ثیفی خَاة زقیق ثًِیع کِ ثطای هحبؾجِ -ّبی غًتیدک ٍ قدجی

ّدبی زقیدق ثدِ زلیدل     اؾدتفبزُ اظ الگدَضیتن   بئلهؿ گًَِقَز کِ ثطای حل ایيؾبظی تجطیس نطف کطزُ اؾت. پؽ ًتیدِ هی

 ثبقس.نطف ظهبى هحبؾجبتی ثبال کبضا ًوی

 گیری بحث ٍ ًتیجِ.6

ِ   هبقدیٌی  عدطح ٍ حدل   ی تدک ثٌسی تَلیس ثب تبکیس ثط هؿألِی ظهبىزض ایي هقبلِ هؿألِ هٌظدَض اضظیدبثی ػولکدطز    گطزیدس. ثد

ؾدبظی تجطیدس   کبض تَؾظ زٍ الگَضیتن غًتیک ٍ قجیِ 51تب  11ّبی پیكٌْبزی  زض ایي هغبلؼِ ثِ حل هؿبئلی ثب اثؼبز الگَضیتن

ّدب  ؾبظی هدوَع زیطکطز ٍظًی ٍ هدوَع ظهبى ٍظًی اتوبم کبض پطزاذتدِ قدس ٍ ًتدبیح حبندل اظ الگدَضیتن     ثب ّسف کویٌِ

 ثبقس:طزیس. کِ ثِ قطح ظیط هیهقبیؿِ گ

 ثبقس.ؾبظی تجطیس هیّبی ثْتطی ًؿجت ثِ الگَضیتن قجیِالگَضیتن غًتیک زاضای کیفیت خَاة 
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 ِؾبظی تجطیس اظ ؾطػت کوتطی ثطذدَضزاض ثدَزُ ٍ احتودبل کوتدطی ٍخدَز زاضز کدِ ثدِ        الگَضیتن غًتیک ًؿجت ثِ قجی

 ّبی  هحلی ّوگطا قَز.ثْیٌِ

 تَاى ثب تغییط ثؼضدی اظ پبضاهتطّدبی آى یدب ؾدبذتبض     عَضی کِ هیپصیطی ثبالیی زاضز  ثِک قبثلیت اًؼغبفالگَضیتن غًتی

 ّبی ثْتطی زؾت یبفت.ّب ثِ خَاةحل آى

 ِتط ثِ خَاة هؼقَل هدی ؾبظی تجطیس ًؿجت ثِ الگَضیتن غًتیک ثب نطف ظهبى کوتط ٍ ؾطػتی ًؿجتب ثیفالگَضیتن قجی-

 ضؾس.

 ثٌدسی ظهبى هؿألِ اظ خولِ هؿبئل اظ ثؿیبضی ی هغلق ًیؿتٌس اهب  زضّب قبزض ثِ یبفتي ثْیٌِیتنّط چٌس ایي الگَض  ِ  ّویكد

 هحبؾجبتی ّبیّعیٌِ ٍ ظهبى نطف ثب ثرفضضبیت پبؾری یبفتي انلی قهس ًیؿت  ثلکِ هسًظط هغلق ثْیٌِ یبفتي

 اؾت. هؼقَل

 ثبقس.ؾبظی تجطیس هیّبی ضٍـ قجیِعیتؾبزگی الگَضیتن  ؾطػت ّوگطایی ٍ ثْجَز خَاة ًْبیی اظ ه 

 ِتَاًدس  ّدب هدی  ای هٌبؾت نَضت گیطز ظیطا اًتربة ًبهٌبؾدت آى ؾبظی تجطیس ثبیس ثِ گًَِتٌظین پبضاهتطّبی ضٍـ قجی

 تبثیط ثؿعایی زض پبؾد الگَضیتن زاقتِ ثبقس. 

 ی تحقیق:پیشٌْادات برای اداهِ.7

 طزی ٍ اّسافثٌسی ثب ؾبیط هؼیبضّبی ػولکحل هؿبئل ظهبى 

 ِّبکبض گیطی ؾبیط الگَضیتنث 

 تطحل هؿبئل ثب اثؼبز ثعضگ 

 ِؾبظی تجطیس ٍ غًتیکاؾتفبزُ اظ الگَضیتن تطکیجی قجی 

 هٌابغ .8

کبضقٌبؾی   ًبهِپبیبى .ضیعی تَلیس ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن هَضچگبىی ثطًبهِحل یک هؿألِ (.1392ثیبت تط،  هْؿب. )

 ٌؼتی ؾدبز  هكْس.گطٍُ نٌبیغ زاًكگبُ ن

ّبی فطااثتکبضی هجبًی الگَضیتن (.1392ضضب. )ػلیثرف  ٍ ؾالهت   ًطگؽًَضٍظی ههغفی؛ کالهی  ضضب؛ هقسم تَکلی

 بُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى خٌَة.  اًتكبضات زاًكگًظطی ٍ پیبزُ ؾبظی زض هتلت

ًبهِ پبیبى .ّبی ضیؿک پطٍغُظیبثی ٍ اًتربة پبؾدی یک الگَضیتن فطااثتکبضی ثطای اضاضائِ (.1391ًػاز  هحوس. )حؿي

 هكْس.   گطٍُ نٌبیغ زاًكگبُ نٌؼتی ؾدبز کبضقٌبؾی

 .تکبهلی ّبیهبقیٌی ثِ کوک الگَضیتنثٌسی زض هحیظ تکظهبى هؿبئل اًتربة ٍ ظهبىحل ّن(. 1388زاٍضی  هْسی. )

 هكْسکبضقٌبؾی اضقس  گطٍُ هکبًیک زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس  ًبهِ پبیبى

 پبضؼ.   اًتكبضات ّبی غًتیک کبضثطزیالگَضیتن (. 1389ظازُ  هْسی. )ٍ نبز  اهیي  ًدبضپَض
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ی یک الگَضیتن تطکیجی کبضا خْت حل هسل اضائِ(. 1392ٍ اهبهی هیجسی  لیلی. ) ؾپیسُ  فطیسًٍی ؛یحیی هْطخطزی ظاضع

ثیي الوللی هٌْسؾی نٌبیغ ٍ هسیطیت تَلیس  فهلٌبهِ .هبقیيثٌسی هؿبئل تکضیعی ذغی چٌس ّسفِ ظهبىثطًبهِ
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   ًكط کتبة زاًكگبّی.DEAّبی ثِ ّوطاُ هسل GAMSضاٌّوبی کبضثطاى  (.1389ٍ خَققبًی  ؾوبًِ. ) هْسی  علَع

-ّبی ّطظ زض هؿبئل ظهبىی ػولکطز الگَضیتن غًتیک ٍ ػلفهقبیؿِ (.1391ٍ هحوسپَض  ؾیس ههغفی. ) هحؿي  ػجبؾی

 کبضقٌبؾی گطٍُ نٌبیغ زاًكگبُ نٌؼتی ؾدبز  هكْس.ًبهِ پبیبى .سثٌسی تَلی

 پطٍض.اًتكبضات زاًف .ضیعی تَلیسای ثط ثطًبهِهقسهِ (.1387هبکَئی  احوس. )

 . اًتكبضات ًبقَؼ.الگَضیتن فطا اثتکبضی خؿتدَی ّبضهًَی (.1391ًهط انفْبًی  حبهس. ) ٍ هحوس  ًهطی
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