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Abstract
Objective: In this paper, we investigate a new optimization for territory design in the
distribution system and allocation of the customers to supply centers which are
considered as territory centers using MIP model. The objective is to balance the work
load through minimizing the maximum differences the minimum customers allocated to
the various centers. The study constraints guarantee continuity of the territories and the
lack of gaps in the territories. Also, other constraints include allocation of a center to each
territory and exclusive allocation of each customer to only one territory.
Methods: Since, territory design and positioning are among NP-hard issues, in order to
solve real-world case and big problems we have to propose meta-heuristic algorithms. For
this purpose, in this paper, a grey wolf optimizer and a salp optimizer algorithm are
proposed. Based on the literature review, it is very difficult to use encoding-decoding
solution without any modifier algorithm. Therefore, we design a novel solution scheme
based on a minimum spanning tree in order to obviate the complexities, guarantee the
continuity of the territory structures and the lack of gaps, and generate feasible solutions.
Results: Computational results on random instances showed that the proposed algorithms
can effectively help to generate reasonable responses.
Conclusion: The model proposed here could be a useful tool to aid the decision-making
in distribution management, as well as for the better organization of any distribution.
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ﻫﺪف :در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻠﻮكﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫـﻢزﻣـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗـﺄﻣﻴﻦ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف ﻣﺴـﺌﻠﻪ ،ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدل
ﺑﺎرﻛﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﭘﺮدازد .ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻠﻮكﻫﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮراخ در آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺑﻠـﻮك و
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻠﻮك از ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
روش :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻠﻮكﺑﻨﺪي و ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ان ﭘﻲ ﺳﺨﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﺮاي ﺣـﻞ در اﺑﻌـﺎد ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑـﺰرگ ﺑﺎﻳـﺪ از
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﻜﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،دو اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﻓﺮااﺑﺘﻜـﺎري ﮔـﺮگ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي و ازدﺣـﺎم
ﺳﺎﻟﭗ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﻜـﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ و رﻓـﻊ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،در راﺳﺘﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻠﻮكﻫـﺎ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺳـﻮراخ ،از ﻳـﻚ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺑﺘﻜﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪ درﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺑﺘﻜﺎري داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧﺠﻴـﺮه ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻗـﺮار
ﮔﻴﺮد.
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مکانیابی مراکز توزیع و بلوکبندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کاال
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بلوکبندی 9مناطق جمعیتی و مکانیابی 2تسهیال یکی از فاکتورهای مهم در طرحریزی زنجیرههای ت مین 3است ،زیارا
انتخاب محل مناسب الداث مرکز ارائه خدمت ،در ارتقای سطح دسترسی جامعه به خدما مد نظار و همچناین کااهش
هزینههای ستادی و عملیاتی نظام توزیع نقش بسزایی کاال دارد (فلین ،پاگل و فوگیات .)2598 ،1از طرفای دساتهبنادی
مناسب مشتریان در هر مرکز باعث میشود سطح ایجاد هماهنگی در انجام برناماهریازیهاای مناساب باهمنظور تا مین
کاالهای اساسی مورد نیاز مشتریان ،ارتقا یابد (کارپونارو ،گیانوکارو و پونترالدولفو .)2552 ،5این موضوع میتواند در مسئله
توزیع کاالهای اساسی مورد نیاز جامعه که همواره باید با ایمت تعیینشده از طرم دولت در اختیاار همگاان اارار گیارد،
دارای نمود بیشتری باشد .در وااع در این نوع مسائل هدم افزایش سطح سودنوری از طریاق افازایش ساطح ایماتهاا
نیست ،زیرا ایمت کاالهای اساسی بهطور مشخص از طرم دولت تعیین مایشاود (المبار و کاوپر .)2555 ،1در لقیقات
مراکز توزیع این کاالها مسئول ارائه خدمت و ت مین نیاز مشتریان بدون توجه زیااد باه ساطح ساودنوری مساتقیم خاود
هستند ،زیرا میتوانند با ارائه خدما و توزیع کاالها بهصور مناسب تسهیالتی مانند کاهش سطح مالیا را کسب کنند
که این موضوع باعث ایجاد مزیت راابتی برای مراکز ارائه خدمت میشود (کریستوفر .)2591 ،1دولت نیاز باهعنوان نهااد
مسئول در این لوزه سعی میکند تا لد امکان مسئولیت توزیع کاالها را بین مراکز بهصور متعادل تقسیم کناد (تاان،8
 .)2559بنابراین میتوان به این موضوع در االب ی

مسئله بهینهسازی توجه کرد .در این تحقیق بهمنظور یکپارچهسازی

تصمیمهای مکانیابی مراکز و همچنین تخصیص مشتریان به هر مرکز بهصاور بلاوکهاای مشاخص ،از یا

مادل

ریاضی استفاده شده است .در وااع در این مدل تصمیمهای مربوط به مکانیابی مراکز ارائه خدمت و تخصیص مشاتریان
به هر مرکز بهصور همزمان انجام میشود .طبق مرور ادبیا تحقیق ،مطالعهای که به بررسای ایان موضاوع در االاب
مدل برنامه ریزی پرداخته باشد ،مشاهده نشده است .البته برخی از محققان با استفاده از ابزارهایی مانند دادهکاوی (وانا،،
گوناسکاران ،نگی و پاپادوپولوس ،)2591 ،1طرالای مادلهاای مفهاومی ارزیاابی عملکارد (بونجینا ،،چانواراساوس و
لرتونگساتین ،)2595 ،95استفاده از ابزار ای.نر.پی (پتاک و اسکراجِنهیم )2591 ،99و ارزیابی نماری (ویسنر ،تان و لیانا،92،
 )2591سعی بر ایجاد ساختاری مناسب برای لل این مسئله داشتند که بهطور مشاخص نمایتوانناد باهعنوان ابزارهاای
بهینهسازی سراسری استفاده شوند.
در تعریف کلی ،بلوکبندی مناطق جمعیتی بهمعنای گروهبندی مناطق کوچ

(والدهای پایهای) 93باه گاروههاای

بزردتر (بلوک) است (گارفینکل و نِمهاسِر .)9115 ،91بلوکهای ایجادشده در یا

منطقاه در لالات بهیناه بایاد دارای

ویژگیهایی مانند تعادل( 95اندازه جمعیت ،فاصله مناطق از یکدیگر و درصد بیکااری) ،پیوساتگی ،91فشاردگی 91و بادون
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Location
4. Flynn, Pagell & Fugate
6. Lambert & Cooper
8. Tan
10. Boonjing, Chanvarasuth & Lertwongsatien
12. Wisner, Tan & Leong
14. Garfinkel & Nemhauser
16. Contiguity

1. Territory
3. Supply Chain
5. Carbonara, Giannoccaro & Pontrandolfo
7. Christopher
9. Wang, Gunasekaran, Ngai & Papadopoulos
11. Ptak & Schragenheim
13. Basic Units
15. Balance
17. Compactness
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سوراخ 9باشند (باایر .)2552 ،2برای لل مسئله بلوکبندی در کاربردهای دنیای وااعی الزم است ارتباطا بین مناطق ،در
ساختاری شبکهای نشان داده شود (لیبِراتور و کاماچو کوالدوس .)2591 ،3این ساختار بهصور

گرام بادون جهات = G

) (V, Eبوده که در نن  Vمجموعه رئوس (شهرها یا مناطق جمعیتی) و  Eمسیرهای ارتباطی بین رئاوس اسات .در ایان
مجموعه ،هر رأس  viگرام با دو مشخصه برداری عمودی و افقی )  (xi , yiنشان داده میشود .هر مسائله بلاوکبنادی
مناطق جمعیتی را میتوان با ی

مسئله بلوکبندی گرام 1همارز در نظر گرفت (تِرَن ،دینه و گاسکون.)2591 ،5

در رابطه با کاربرد بلوکبندی در زمینههای مختلف تحقیقا بسیاری ارائه شده است .از جملاه نخساتین تحقیقاا
انجامشده ،میتوان به پژوهش ایگی ،پولیافیتو و زُپولی )9115( 1اشاره کرد .در این تحقیاق هار منطقاه از تعاداد معینای
جوامع غیراابل تفکی
به تجزیه ی

با جمعیت متمرکز معین تشکیل شده است .مینیکاردی ،پولیافیتو و زُپولی )9189( 1در مقالاه خاود

نالیه جغرافیایی به تعداد غیرمشخصی بلوک غیرهمپوشان اشاره کردند .ننها بهمنظور دساتیابی باه ناوالی

اولیه متراکم برای کاهش روند محاسبا در تولید بلوکهای موجه دو روش ابتکاری معرفی کردند .پزال ،بنانو و
( )9189به ارائه روشی برای بلوکبندی مناطق جغرافیایی در ی
در دسترس باشد .لین وکائو )2558( 1به معرفی ی

نیکولتی8

نالیه پرداختند ،بهگونهایی که تخصیص بهینه خادما

مدل بهینهسازی مختلط عدد صحیح برای تعیین برناماه بلوکبنادی

زیر نوالی جمعنوری زبالههای جامد شهری پرداختند .چن و یوم )2595( 95معیار امنیت عمومی جدیدی باهمنظور تعریاف
سطح تابع امنیت ارائه کردند .بنزارتی ،سهین و دالری )2593( 99به مسئله بلوکبندی در زمینه مادیریت عملیاا خاا
برای مواجه شدن با خدما مراابت بهداشت خانگی پرداختند .جنبههای نونوری پژوهش ننها شامل فرمولبنادی مسائله
بلوکبندی مراابت بهداشت خاانگی باهعنوان مادل برناماهریزی مخاتلط عادد صاحیح اسات کاه معیارهاایی از ابیال
تفکی پذیر بودن والدهای اساسی ،فشردگی ،تعادل لجم کار بین منابع انسانی و سازگاری را در نظر میگیرد (بنزارتی و
همکاران .)2593 ،دنسیس ،فرنکا و نسبرتی )2591( 92به بررسی مسئله بلوکبنادی مجادد چنادمعیاره تعدیلشاده بارای
ارائت کنتور برق با توجه به معیارهای فشردگی و همگنی بلوکها پرداختند .بوستچ ،کالکسیکس و الپورته )2591( 93باه
ارائه ی

روش ابتکاری برای مسائل بلوکبندی در زمینه مسیریابی کمان پرداختند .کالدس ،لیبراتور و ننگاوال)2595( 91

به بررسی مسئله چندشاخصه بلوکبندی پلیس پرداختند .مدل ارائهشاده در ایان پاژوهش نخساتین مادل بارای مسائله
بلوکبندی پلیس است که مشخصههای منطقه ،ریس  ،فشردگی و لمایات متقابال را در نظار میگیارد .نیااال ،والرده،
مرکادو و فرناندز )2591( 95به لل مسئله بلوکبندی شبکه جاادههاا باا تعادادی بلاوک مشاخص بارای تخصایص باه
مکانهای مرکزی و مسیرها از طریق ارائه ی

مدل ریاضی عدد صحیح پرداختند .این مسئله توجه سازمانهای بسایاری

از جمله ادارا پست و شهرداریها بهمنظور انجام خدما شهری و زمستانی ،نگهاداری جاادههاا و بازیاابی زبالاههاای
شهری را به خود جلب کرد .رضوی ،سوخکیان و زیارتی ( )9315بهمنظور لل مسئله طرالی سیستم توزیع ،الگوریتمهایی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Hole
2. Baqir
3. Liberatore & Camacho-Collados
4. Graph Partitioning
5. Tran, Dinh & Gascon
6. Ghiggi, Puliafito & Zoppoli
7. Minciardi, Puliafito & Zoppoli
8. Pezzella, Bonanno & Nicoletti
9. Lin & Kao
10. Chen & Yum
11. Benzarti, Sahin & Dallery
12. De Assis, Franca & Usberti
13. Butsch, Kalcsics & Laporte
14. Camacho-Collados, Liberatore & Angulo
15. García‐Ayala, González‐Velarde, Ríos‐Mercado & Fernández
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مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان توسعه دادند .مهرگاان ،جعفرناژاد و محمادی ( )9311باهمنظور لملونقال ماواد در
سیستم توزیع کاال به ارائه مدلی چندهدفه پرداختند .شاهین ،جبل عاملی و جبارزاده ( )9315به مکانیابی هابهای توزیع
کاال در سیستم توزیع و پخش محصوال در زنجیره ت مین چندسطحی پرداختناد .وکیلای ،لساینی مطلاق ،غالمیاان و
جوکار ( )9311مسئله طرالی سیستم توزیع کاال را با در نظر گرفتن موجودی ،بررسی کردند.
جدول  .4تحقیقات انجامشده در حوزه بلوکبندی گراف و قلمرو بر اساس روشهای حل
نوع رویکرد

نویسنده (نویسندگان)

موضوع مسئله

نوع مدل

شیرابه)2592( 9

مسئله لملونقل اتوبوس

ت هدفه

داتا ،فیگوئرا،گورتانی و مورتن)2593( 2

سالمت

چندهدفه

بنزارتی و همکاران ()2593

مراابت بهداشت خانگی

چندهدفه



مرکادو و پرز)2593( 3

مسئله توزیع

ت هدفه



دنسیس و همکاران ()2591

ارائت کنتور برق

چندهدفه

لی ،چرچ و گودچایلد)2591( 1

استفاده از زمین شهری

ت هدفه

استینر ،داتا ،نتو ،اسکارپین و فیگوئرا)2595( 5

سالمت

چندهدفه



لین ،چین ،فو و تسو)2591( 1

سالمت

ت هدفه



ترن و همکاران ()2591

سالمت

ت هدفه



ت هدفه



کون ،،ژو و وان)2598( 1،

سیستم

توزیع8

زائو ،وان ،و پن)2598( 1،

سیستم لملونقل ریلی

ت هدفه

تحقیق لاضر

سیستم توزیع

ت هدفه

قطعی

ابتکاری

فراابتکاری










بهمنظور لل مسائل بلوکبندی روشهای بسیاری گسترش یافته که عمده این تحقیقاا بار پایاه الگاوریتمهاای
فراابتکاری است .عالوه بر الگوریتم ژنتی  ،برخی دیگر از الگوریتمهای فراابتکااری در لال مسائله بلاوکبنادی گارام
استفاده شدهاند که تحقیقا پایهای ننها عبار اند از .9 :شبیهسازی تبرید (بروکس و مورگاان .2 ،)9115 ،95جساتوجوی
ممنوعه (بزکایا ،ارکو والپور  .3 ،)2553 ،99ترکیب شبیهسازی تبرید و جستوجوی ممنوعاه (باانوس ،جیال ،پااچتر و
اُرتگا .1 ،)2551 ،92ازدلام ذرا ( 93وان ،،وو و مائو )2551 ،91و  .5تکامل تفاضلی( 95داتا و فیگوری.)2599 ،91

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Datta, Figueira, Gourtani & Morton
4. Li, Church & Goodchild
6. Lin, Chin, Fu & Tsui
8. Distribution System
10. Brooks & Morgan
12. Baños, Gil, Paechter & Ortega
14. Wang, Wu & Mao
16. Datta & Figueira

1. Shirabe
3. Ríos-Mercado & López-Pérez
5. Steiner, Datta, Neto, Scarpin & Figueira
7. Kong, Zhu & Wang
9. Zhao, Wang & Peng
11. Bozkaya, Erkut & Laporte
13. Particle Swarm Optimization
15. Differential Evolution
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مطابق با مرور ادبیا  ،پژوهشی مبنی بر استفاده از مدلهای برنامهریزی ریاضی بهمنظور بهینهسازی مسئله توزیاع
کاال با در نظر گرفتن تصمیمهای یکپارچه مکانیابی و بلوکبندی مشاهده نشده است .این در لالی است که در بسیاری
از کشورهای پیشرفته دنیا ،مسئله توزیع کاالهای اساسی مورد نیااز جامعاه از طریاق مراکاز تعیینشاده از طارم دولات
بهعنوان ی
مسئله به کم

مشکل در برنامهریزی مد نظر است (کونور و ژونس .)2591 ،9بنابراین ارائه چارچوبی مناسب برای لل ایان
ابزارهای بهینهسازی ضروری به نظر میرسد (کالکسیس .)2595 ،2موضوع دیگری که باید باه نن توجاه

شود این است که در مدلهای بلوکبندی ،پیوستگی همواره بهعنوان محدودیتی دشاوار شاناخته مایشاود (کالکسایس،
 .)2595برخی از محققان سعی بر طرالی محدودیتهای ریاضی برای برنورده کردن این ویژگای داشاتند (لای ،وانا ،و
الپورتااه2591 ،3؛ لیبراتااور و همکاااران 2591 ،و فراگوسااو ،رگااو و بوشاانکوو ،)2591 ،1امااا علاایرغاام تمااام تااالشهااا،
محدودیتهای طرالیشده دارای کارایی مناسبی نیستند (کالکسیس .)2595 ،از طرفی ،با وجود تعدد تحقیقا انجامشاده
در این زمینه ،تحقیقا اندکی به بررسی این مسئله بهعنوان ی

تحقیق مستقل در کاربردهای عملی پرداختند (فراهانی،

فالح ،روئیز ،لسینی و عسگری .)2598 ،5از این رو ارائه چارچوبی مشخص برای بررسای و لال ایان محادودیت دارای
اهمیت باالیی است .بنابراین نونوریهای تحقیق را میتوان شامل ارائه ی

مدل ریاضی برای مکانیاابی و بلاوکبنادی

مناطق جمعیتی بهصور یکپارچه با در نظر گرفتن محدودیتهای ایجاد پیوستگی و عدم وجود ساوراخ در نظار گرفات.
البته استفاده از الگوریتمهای لل جدید و مقایسه با سایر الگوریتمها نیز نونوری دیگری از جنبه محاسباتی تحقیق مد نظر
است.
روششناسی پژوهشی

مسئله توزیع کاالهای اساسی همواره به عنوان ی

مشکل مدیریتی در زنجیره ت مین مورد توجه باوده اسات (هوگاوس،1

 ،)2598زیرا بهطور مستقیم با نیازهای اولیه جامعه سر و کار دارد .در این زنجیره توزیع ،دولات باهعنوان تصامیمگیرناده
اصلی مسئولیت انتخاب مکانهای توزیع کاال و همچنین تنظیم میزان بارکااری هار مرکاز را باه عهاده دارد .باهمنظور
جلوگیری از ایجاد ازدلام در مراکز که برای جامعه ،به ایجاد مشکل دسترسی به کاالها منجر میشود ،دولات مراکازی را
بهعنوان مراکز توزیع انتخاب کرده و مشتریان را در االب بلوکهایی به این مراکز تخصیص میدهد .البته این بدان معناا
نیست که هر مشتری فقط و فقط میتواند از همان مرکزی که بدان تخصیص پیدا کرده کاال دریافت کند ،اماا باهمنظور
تخمین میزان کاالهای ارسالی به هر مرکز الزم است ساطح تقاضاا مشاخص شاود کاه ایان موضاوع از طریاق انجاام
بلوکبندیها میسر میشود .موضوع مهم در ایجاد بلوکهای مشتریان ،در نظر گرفتن محدودیتهای ساختاری است .در
لقیقت هر بلوک باید دارای ساختاری متعارم باشد که این مسئله بهطور دایق همان محدودیتهاای جباری موجاود در
مسئله بلوکبندی است .به بیان دیگر بلوکها باید دارای ساختار پیوسته و بدون وجود ساوراخ باشاند .شاکل  9نماایی از
ساختار مناسب بلوکها را نشان میدهد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Kalcsics
4. Fragoso, Rego & Bushenkov
6. Hugos

1. Konur & Geunes
3. Lei, Wang & Laporte
5. Farahani, Fallah, Ruiz, Hosseini & Asgari
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ب .عدم وجود سوارخ در بلوکها

الف .پیوستگی در بلوکها

شکل  .4مثالی از پیوستگی و عدم وجود سوراخ در بلوکها

مطابق شکل باال میتوان مشاهده کرد که عدم پیوستگی و وجود ساوراخ در بلاوکهاا باعاث ایجااد سااختارهایی
نامتعارم شده که در مدل پیشنهادی بهمنظور جلوگیری از تولید این گونه پاسخها ،محدودیتهایی در نظار گرفتاه شاده
است.
ی
دارد و ی

بلوک پیوسته معادل ی

جزء از ی

گرام همبند است که در نن ی

و تنها ی

ارتباط بین هر دو نقطه وجود

جریان والد را از هر رأس دیگر دریافت میکند .بر اساس این تعریف ،شیرابه ( )2551مدل برنامهریازی عادد

صحیح مختلطی بر اساس رویکرد جریان مطرح کرده که بلوکهای پیوساته را تضامین مایکناد .شاایان توجاه اسات،
محدودیتهای تضمین پیوستگی ارائهشده در مقاله شیرابه ( )2551که مبتنی بر جریان است ،بهعنوان سااختاری کلای در
تحقیقا بسیاری از جمله کیم ،دین ،کیم و چان )2591( 9و کین ،،جکوبسون و سول )2598( 2استفاده شاده و محققاان
با توجه به شرایط مسئله مد نظر خود ،در سایر بخشهای مدل از جمله تاابع هادم ،تغییراتای اعماال کردهاناد .در ایان
پژوهش نیز از این محدودیتها بهمنظور تضمین پیوستگی بلوکها استفاده شده است .اما در ساختار مدل ارائهشده توسط
شیرابه ،متغیرهای تصمیم زیادی در نظر گرفته شده که باعث پیچیدگی زیاد مسئله میشود .همچنین در نن برای تضمین
عدم وجود سوارخ هیچ محادودیتی در نظار گرفتاه نشاده اسات .در ایان تحقیاق باا ایجااد تغییراتای در مادل شایرابه،
محدودیتهایی به منظور تضمین پیوستگی با متغیرهای کمتر و همچنین ایجاد تضمین در عدم تشکیل سوراخ در بلوکها
ایجاد شده است .نمادها و عالئم مورد نیاز در تعریف ساختار جبری مدل ریاضی بهصور زیر ارائه میشود.
مجموعهها
 :Vمجموعه والدهای پایه ،نودها |𝑉| 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … ,
 :Pمجموعه بلوک |𝑃| 𝑝, 𝑝′ ∈ 𝑃 𝑎𝑛𝑑 𝑝, 𝑝′ = 1, 2, … ,

 :Aمجموعه زوجهای والدهای پایه مجاور

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Kim, Dean, Kim & Chun
2. King, Jacobson & Sewell
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پارامترها
𝑖𝑎 :جمعیت در گره i

متغیرهای تصمیمگیری

𝑝𝑖𝑥 :متغیر باینری که برابر است با  ،9اگر گره  iبه بلوک  pاختصا

داده شود.

𝑝𝑖𝑤 :متغیر باینری که برابر است با  ،9اگر گره  iبهعنوان مرکز بلوک  pانتخاب شده باشد.
𝑝𝑗𝑖𝑦 :مقدار جریان از گره  iبه گره  jبرای بلوک p

𝑧 :ی

متغیر لقیقی غیرمنفی که ارزش تابع هدم را نشان میدهد.
𝑍 𝑀𝑖𝑛:

رابطه )9

𝑧 ≤ ∑ 𝛼𝑖 𝑥𝑖𝑝 − ∑ 𝛼𝑖 𝑥𝑖𝑝′

رابطه )2

∀𝑝, 𝑝′ ∈ 𝑃: 𝑝 ≠ 𝑝′

رابطه )3

𝑉 ∀𝑖,

رابطه )1

p  P ,

رابطه )5

p  P , i V ,

رابطه )1

p  P , i V ,

رابطه )1

p  P , i V ,

xip , wip 0,1 ,

رابطه )8

p  P ,  i , j   A

yijp  0

𝑉∈𝑖

𝑉∈𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑝 = 1
𝑃∈𝑝

 wip  1,

iV

yijp  



y jip  xip  V wip ,

y jip   V  1 x ip ,



j: j ,i A

j: i , j A

j : j ,i A

تابع هدم  ،9همراه با مجموعه محدودیتهای  ،2لداکثر تفاو بین تعداد متقاضیان در بلوکهاای مختلاف را باه
لداال میرساند .مجموعه محدودیتهای  2اطمینان لاصل میکنند که هر والد پایهای فقط به یا
مییابد .بر اساس مجموعه محدودیتهای  ،3فقط ی

بلاوک اختصاا

والد پایهای باید بهعنوان مرکز هر بلوک انتخاب شاود .مجموعاه

محدودیتهای  5و  1پیوستگی و عدم وجود سوراخ در هر بلوک را تضمین مایکنناد .محادودیتهاای  1و  8باهترتیاب
محدودیتهای یکپارچگی و غیرمنفی بودن متغیرهای تصمیم را اعمال میکنند.
نحوه عملکرد محدودیتهای  5و  1در تولید پاسخهای موجه بدین صور است که در ابتادا بایاد لاداال یکای از
نقاط مجاور هر مرکز به نن تخصیص پیدا کنند .سپس مطابق با ساختار مجاور  9ساایر نقااط شابکه ،فقاط گارههاایی
میتوانند به ی

مرکز تخصیص یابند که لداال به یکی از گرههای مجاور نن مرکز اتصال داشته باشند .ننگاه خاود ایان

گره جدید نیز به مجموعه گرههای مجاور مرکز اضافه شده و میتواند بهعنوان ی

کانال ارتباطی روی کوتاهترین مسایر

بین نقاط برای پیوستن سایر نقاط بدان مرکز عمل کند .بدین صور تضمین میشود سااختار تماام بلاوکهاا بهصاور
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Adjency
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پیوسته و بدون وجود سوراخ ایجاد شود .در وااع میتوان گفت این دو محدودیت از ی
میکنند .ی

رأس زمانی میتواند به ی

پهنه تخصیص یابد که لداال ی

ساختار مبتنی بر جریاان پیاروی

والد جریان 𝑝𝑖𝑗𝑦 از مرکز نن پهناه باه نن

رأس ارسال شود .محدودیت  1تضمین میکند که لداکثر جریان خروجی از مرکز  iبه سایر رئاوس پهناه بایش از تعاداد
رئوس (منهای ی ) نیست ،یعنی هر پهنه شامل ی

مرکز و لاداکثر  |𝑉| -9رأس اسات .محادودیت  5بیاان میکناد

زمانی رأس ( iبهشرطی که مرکز پهنه نباشد) به پهنه  pتخصیص مییابد که تفاضل جریان خروجی از ورودی نن بیشتر
از ی

باشد ،یعنی لداال ی

والد جریان از مرکز دریافت کند .در لالتی که رأس  iمرکز پهنه  pاست ( )𝑤𝑖𝑝 = 9این

محدودیت بیاثر میشود ،زیرا سمت چپ محدودیت نامبرده عددی منفی میشود.
روش حل

با توجه به اینکه تصمیمگیری درباره بلوکبندی ا مکانیابی از رده تصمیمهای سطح استراتژی

است ،لصول نتاایج باا

کیفیت باال دارای اهمیت بسیاری است .اما با توجه به اینکه مسئله بلوکبندی مکانیابی از رده مساائل ان پای

ساخت9

است ،به دست نوردن نتایج مناسب با استفاده از مدل ریاضی ،اغلب بسیار مشکل بوده و زمان لل مسئله تا لدی افزایش
می یابد که در عمل اابل استفاده نیست .یکی از رویکردهای معماول در لال مساائل ناچندجملاهای ساخت ،اساتفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری است .این الگوریتمها معموالً در زمان مناسب اادر به ارائه پاسخهای مناسب هساتند .اساتفاده از
الگوریتمهای فراابتکاری جدید عالوه بر گسترش دامنه بررسای ایان الگاوریتمهاا در مساائل مختلاف ،باعاث مایشاود
تالشهایی بهمنظور لصول پاسخهای بهتر در مسائل دنیای وااعی انجام پذیرد .بنابراین در این تحقیق برای نخستین بار
از الگوریتمهای ازدلام سالپ 2و گرد خاکستری 3در لل مسئله بلوکبندی استفاده میشود.
الگوریتمهای فراابتکاری پیشنهادی

نکته مهم در استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری در مسائل بلوکبندی ،برنورده کردن محدودیتهاای پیوساتگی و عادم
وجود سوراخ است .در تمام تحقیقا انجامشده ،نمایش پاسخ ارائهشده بهصور مستقیم اادر به تولید پاساخهاای موجاه
نبوده و بهمنظور موجهسازی پاسخها ،از الگوریتمهاای اصاالحکننده اساتفاده شاده اسات (کالکسایس .)2595 ،اماا ایان
الگوریتمها ت ثیر بسیار زیادی بر زمان اجرا دارد و کارایی نن را تحت ت ثیر ارار میدهاد .در ایان تحقیاق باهمنظور ارائاه
نمایش پاسخهای موجه بدون استفاده از الگوریتمهای اصالحشونده ،از رویکردی ابتکاری استفاده شده اسات .در واااع در
این الگوریتم پاسخها همواره بهصور موجه تولید میشوند .بهمنظور تشریح ساختار الگوریتم پیشنهادی نیاز است در ابتدا
تعاریف پایه ارائه شوند.
تعاریف اولیه

درخت :1گرافی که فااد دور بوده و همبند باشد را ی
را شامل شده و خود ی

درخت گوییم .در ی

گرام )𝐴  𝐺(𝑉,زیر گرافی که همه رئوس

درخت باشد را درخت فراگیر نامیم.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Salp Swarm
4. Tree

1. NP-hard
3. GreyWolf
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گرام همبند را به دو مؤلفه همبندی تبدیل میکند .هر برش را میتاوان

با مجموعه یال های نن نمایش داد .طریقه دیگر نمایش ی
برش اساسی :2برای ی

گرام داده شده ی

برش ،مشخص کردن مجموعه رئوس هر مؤلفه است.

درخت فراگیر از نن را در نظر بگیرید .با لاذم هار یاال از ایان درخات

مجموعه رئوس گرام به دو مؤلفه افراز میشوند .به برش متناظر با این افراز ،برش اساسی گفته میشود.
روش ابتکاری برای تولید پاسخهای اولیه

یکی از نونوریهای مهم این مقاله ،ارائه رویکردی جدید بهمنظور کدگذاری پاسخها است .هماانطور کاه بیاان شاد ،در
تمامی تحقیقا پیشین ،بهمنظور موجهسازی پاسخها از الگوریتمهای اصالحشونده استفاده شده است .اما رویکرد ابتکاری
پیشنهادی برای نمایش پاسخ ارائهشده در این مقاله ،بهطور مستقیم بهمنظور تولید پاسخهای پیوسته ،پاساخهاایی موجاه
تولید میکند .اما به هر لال نیاز است برای تضمین فشردگی پاسخها از ی

الگوریتم اصالحشونده سااده اساتفاده شاود.

این روش مطابق با گامهای زیر اجرا میشود.
گام نخست :ابتدا رشتهای دارای اعداد پیوسته با اندازه |𝑑𝑛𝑎𝐶| در نظر گرفته که تعداد |𝐾| عضو بزردتر ایان رشاته
بهعنوان مراکز انتخابی در نظرگرفته میشود .همچنین به هر گره عددی تصادفی بهعنوان وزن گره ) 𝑖𝑤( تخصیص داده
میشود .سپس وزن هر یال بین دو گره از جمع وزن رئوس نن لاصل میشود.
𝑗𝑖𝑣 = 𝑗𝑤 𝑤𝑖 +

رابطه )1

شکل  .2ساختار ابتدایی گراف تولید پاسخ

گام دوم :با توجه به مقادیر ) 𝑗𝑖𝑣( ،کمینه درخت پوشا تشکیل شده و یالهاای موجاود در درخات بهصاور نزولای در
مجموعه )𝐹( ذخیره میشوند .فرض میکنیم:
رابطه )95

𝑝𝑚𝑣 < … 𝑠𝑙𝑣 < 𝑙𝑗𝑣 < 𝑘𝑗𝑣 < 𝑗𝑖𝑣

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Cut
2. Fundemental Cut
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شکل  .3ساختار گام دوم گراف تولید پاسخ
} 𝑝𝑚𝑣 𝐹 = {𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗𝑘 , 𝑣𝑗𝑙 , 𝑣𝑙𝑠 , 𝑣𝑝𝑠 , … ,

رابطه )99

گام سوم :تعداد ) (|𝐾| − 9کوچ ترین یال درخت انتخاب و لذم میشود .فرض میکنیم:
|𝐾| = 2

رابطه )92

شکل  .1ساختار گام سوم گراف تولید پاسخ

گام چهارم :گرههای موجود در هر ی

از درختهای جدید ،ی

بلاوک مساتقل را تشاکیل مایدهناد .البتاه بایاد باه

محدودیت تعداد گرههای موجود در هر بلوک نیز توجه کرد .اگر بلوک ایجادشده در محدودیت بیانشده صدق نکند ،بایاد
دوباره به گام سوم رجوع کرده و یال دیگری انتخاب کرد.

شکل  .1ساختار گام نهایی گراف تولید پاسخ
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در شکل باال ،مشاهده میشود گرههای  n, kو  mبه ی

بلوک و گرههای  p, s, l, jو  iبه بلوکی دیگر تخصایص

یافته است .همانطور که بیان شد ،بلوکهای تشکیلشده دارای ساختاری کامالً پیوسته هستند .اما مشاکلی کاه در ایان
ساختار وجود دارد ،عدم تضمین تشکیل بلوکهایی با ویژگی فشردگی بهصور مستقیم است .برای رفع این مشکل ،باید
در انتخاب یال لذمشده محدودیت در نظر گرفت .بدین صور که اگر پس از لذم یال انتخابی ،بلوکهای تشکیلشده
فشرده نباشند ،باید به گام سوم رجوع کرده و یال دیگری انتخاب کرد .بدین صور بلوکهایی به وجود مینیند که دارای
ساختارهایی پیوسته و فشرده هستند .از ننجا که تشکیل کمینه درخت پوشا پیچیدگی بااالیی نداشاته و بهسارعت انجاام
میشود (گراهام و هل ،)9185 ،9میتوان گفت این رویکرد به لافظه بسیار کمی نیاز دارد.

شکل  .1ساختار نهایی گراف تولید پاسخ

از ننجا که در مسئله این تحقیق مکانیابی و بلوکبندی بهصور همزمان انجام میشود ،باید در هر بلوک لاداال
یکی از نقاط بالقوه برای الداث مرکز وجود داشته باشد .بدین منظور برای انتخاب مراکز بلوکها از بین مناطق باالقوه ،از
ی

رشته از اعداد پیوسته با اندازه تعداد مناطق بالقوه |𝑑𝑛𝑎𝐶| استفاده میشود که تعداد |𝐾| عضو بزردتر این رشته به

عنوان مراکز انتخابی در نظر گرفته میشود .در روند انتخاب یال و لذم نن بهمنظور تشکیل بلوکها ،باید توجه کرد کاه
لتماً یکی از نقاط انتخابی در هر بلوک وجود داشته باشد .در صور عدم وجود یکی از نقاط انتخابی در بلوکها ،به گاام
سوم رفته و روند تکرار میشود.
الگوریتم ژنتیک ()GA

الگوریتم ژنتی  2توسط هالند در سال  9113ابداع شده است (فااروای و نرکاا  .)2598 ،3سااختار ایان الگاوریتم بادین
صور است که در ابتدا بهطور تصادفی مجموعهای از راه للها برای مسئله تولید مایشاوند .ایان مجموعاه راه لال را
جمعیت (یا نسل) اولیه و هر عضو نن که در وااع ی

راه لل است را ی

کروموزوم ماینامناد .در هار تکارار الگاوریتم

ژنتی  ،مجموعهای از راه للهای جدید که فرزندان نامیاده میشاوند ،باا اساتفاده از اعماال عملگرهاای ژنتیا

روی

کروموزومهای نسل فعلی (والدین) تولید میشوند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Graham & Hell
2. Genetic
3. Farughi, & Arkat
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عملگر همگذری 9و عملگر جهش ،2عملگرهای اصالی الگاوریتم ژنتیا
فراینادی اسات کاه در نن ،باا ترکیاب اطالعا دو والد ،ی

بارای تولیاد فرزندان هستند .هامگاذری

(یا چند) راه لل جدید بهعنوان فرزناد ،تولیاد میشاود .در

تحقیق ارائهشده ،همگذری بهعنوان عملگر اصلی و جهش بهعنوان دومین عملگر اعمال خواهاد شاد .عملگار همگاذری
مورد استفاده از نوع دو نقطه برش است .عملگر جهش نیز از طریق انتخاب چند ژن از کروموزوم و تعویض مقاادیر ننهاا،
اعمال میشود .پس از این مرلله ،عملگر جایگزینی اعمال میشود .در این تحقیق بارای عمال جاایگزینی از اساتراتژی
نمونه تصادفی باایمانده بدون جایگزینی (جیان ،،چین ،وان ،،کو و تسو )2591 ،3استفاده میشود.
الگوریتم ازدحام سالپ ()SSA

برای مدلسازی ریاضی زنجیرههای سالپ ،جمعیت ابتدا به دو گروه رهبر و پیروان تقسیم میشود .رهبر در مقابل زنجیره
است ،در لالی که بقیه سالپها بهعنوان پیروان در نظر گرفته میشوند .همانطور که از نام ننهاا مشاخص اسات ،رهبار
ازدلام را هدایت میکند و پیروان یکدیگر (و رهبر را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم) را دنبال میکنناد .باهطاور مشاابه باا
تکنی های مبتنی بر ازدلام ،مواعیت اسلپها در ی

فضای جستوجو  nبعدی تعریف شده است که  ،nتعداد متغیرهای

دادهشده مسئله است .مواعیت کلیه سالپها در ی

ماتریس دوبعدی به نام  xذخیره میشود .همچنین فرض شده اسات

که منبع غذایی به نام  Fدر فضای جستوجو بهعنوان هدم ازدلام وجود دارد .شبیهسازی سالپ در مرجاع (میرجلیلای و
همکاران )2591 ،1بیان شده است.
الگوریتم گرگ خاکستری ()GWO

الگوریتم گرد خاکستری نخستین بار توسط میرجلیلی در سال  2591ابداع شده است .در این الگوریتم با استفاده از شیوه
زندگی گردها و نحوه شکار ،مدلی طرالی شده است که در فضای پاسخ بهدنبال یافتن پاسخ بهیناه خواهاد باود .شارح
ساختار این الگوریتم را میتوان در مرجع (میرجلیلی ،میرجلیلی و لویس )2591 ،5مطالعه کرد .باید توجه داشت که سااختار
الگوریتمهای گرد خاکستری و سالپ بهصور پیوسته است .بنابراین نمیتوان در این الگوریتمها بهصاور مساتقیم از
اعداد صحیح استفاده کرد ،زیرا در روند انجام محاسبا مشکال جبری به وجود خواهد نمد .بدین منظاور در فااز تولیاد
پاسخها با استفاده از درخت ،ی

رشته بهطول تعداد یالهای لذمشده تولید میشود که اعداد داخل نن در بازه ]|𝑃| [1,

بهصور تصادفی و از جنس اعداد لقیقی مثبت تولید میشود که در نن |𝑃| بیانگر تعداد کل بلوکها اسات .ساپس هار
عدد تولیدشده بهصور جزء صحیح محاسبه میشود .بدین صور میتوان تضامینی بارای اساتفاده مناساب از سااختار
الگوریتمهای پیوسته نیز ایجاد کرد.
یافتههای پژوهش

در این اسمت بهمنظور اعتبارسنجی مدلها و الگوریتمهای ارائهشده ،مثالهایی در ابعاد کوچ  ،متوسط و بزرد طرالی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Mutation operator
4. Mirjalili et. al

1. Crossover operator
3. Jiang, Chin, Wang, Qu & Tsui
5. Mirjalili, Mirjalili & Lewis
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للکننده سیپلکس لل میشوند .الگوریتمهای ارائهشاده نیاز باه کما

و بررسی میشوند .مدلهای ارائهشده به کم

نرمافزار متلب به لل مسائل میپردازند .معیارهای مقایسه بین پاسخهای لاصال از لال دایاق باه کما

نارمافازار و

الگوریتمهای ارائهشده شامل زمان لل و گپ موجود میان پاسخها است.
بهعنوان نخستین مثال ،فرض میشود نالیهای با هشت نقطه جمعیتی مد نظر است .مدیران اصاد دارناد باهمنظور
ارتقای سطح مدیریتی سیستم توزیع موجود ،دو منطقه را به عنوان مراکز مادیریتی انتخااب کارده و باا توجاه باه معیاار
متعادل سازی بارکاری ،سایر مناطق را به این مراکز تخصیص دهند .مشخص است کاه تخصیصاا بایساتی مطاابق باا
معیارهای مسئله بلوکبندی باشد .ساختار گرافیکی و اطالعا مورد نیاز برای لل مسئله نیز در االب شکل  1و جدول 2
ارائه میشود.

شکل  .1ساختار گرافیکی ناحیه مورد مطالعه مثال 4

در شکل  ،1مربعها بیانگر نقاط جمعیتی و ششضلعیها نشاندهنده نقااط کاندیاد بارای انتخااب باهعنوان مراکاز
بلوکها هستند.
جدول  .2اطالعات مربوط به موقعیت ،جمعیت و شبکه ارتباطات نقاط مثال نخست
شماره

مناطق بالقوه

9

ارتباطات نقاط

مختصات

جمعیت

9

5

9

5

9

9

5

5

985

21

12

5

9

5

5

9

9

5

5

1218

81

12

9

9

5

9

9

5

9

9

551

11

15

5

5

9

5

5

9

9

9

1821

11

19

9

9

5

5

5

9

5

5

185

83

21

1



9

5

5

5

9

5

5

9

1122

91

18

1



5

5

5

9

5

9

9

5

581

11

19

5

5

9

9

5

9

5

9

315

55

18

2



3
1



5

8

شایان توجه است که لل این مسئله شامل  919متغیر تصمیم و  11محدودیت است .مشاهده میشود مناطق ،1 ،2
 1و  1بهعنوان مکانهای بالقوه برای انتخاب مرکز مدیریتی در نظر گرفته میشوند.
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شکل  .1ساختار شبکه ارائهشده مناطق مثال 4

مشاهده میشود از بین مناطق بالقوه ،مناطق  2و  1بهعنوان مراکز مدیریتی انتخاب شدهاند .مقدار تابع هدم مسئله
برابر است با  9518/52که با توجه به ماهیت محاسباتی نن (اختالم بزردترین و کوچ ترین مقدار فاصله ا جمعیت در
هر بلوک) ،بیشینه مقدار برابر با  951919/11و کمینه مقدار برابر  952513/11است.
تحلیل حساسیت :فرض میشود نالیهای با  25منطقه جمعیتی مد نظر است .از ننجا که مهمترین پارامترهای ت ثیرگذار
در مکانیابی تسهیال و بلوکبندی مناطق شامل تعداد بلوکهای مد نظر و البته تعداد مکانهای بالقوه است ،لساسیت
مدل ارائهشده در تغییر پارامترها بررسی میشود.
تغییر تعداد بلوکها :زمان لل مسئله با توجه به تعداد بلوکهای مد نظر ،در جدول  3ارائه میشود .البته باا توجاه باه
اینکه تصمیمگیری در رابطه با مکانیابی تسهیال و بلوکبندی مناطق از دسته تصمیمهای سطح استراتژی

سازمانها

است ،میتوان از زمان لل مسئله چشمپوشی کرد .اما در این اسمت هدم از ارائه زمان لل مسائله ،نشاان دادن میازان
لساسیت مدل در تغییر تعداد بلوکها است.
جدول  .3حساسیت مدل پیشنهادی نسبت به تغییر تعداد بلوکها
ردیف

تعداد بلوک

کمینه

بیشینه

تابع هدف

زمان

9
2
3
1
5
1
1
8
1
95

2
3
1
5
1
1
8
95
92
91

852231/99
113113/31
211581/19
212921/15
255515/11
19111/35
51951/51
21383/92
1585
5

858181/22
111195/59
359581/15
211119/11
295191/11
81321/58
15121/12
51111/15
21511/11
21259/39

1155/95
3511/92
1559/51
92193/83
95998/11
21518/11
98591/53
35513/52
21181/11
21259/39

95
11
11
921
952
911
19
95
5
1

طبق اطالعا جدول  5می توان مشاهده کرد که در ابتدا زمان لل کم بوده و رفته رفته با افزایش تعاداد بلاوکهاا
زمان لل افزایش مییابد .این روند افزایشی نیز پایدار نبوده و با افزایش تعداد بلوکها روند کاهشی پیادا مایکناد .روناد
تغییر زمان لل با توجه به تعداد بلوکها در شکل  1نشان داده شده است.
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200

152
126

146

150

5

4
15

14

13

12

11

10

47

41

10
9

100
50

10
8

6

7

5

3

4

1

2

زمان

79

0

0

تعداد بلوک ها

شکل  .3حساسیت مدل پیشنهادی نسبت به تغییر تعداد بلوکها

تغییر تعداد مکانهای بالقوه :همانند اسمت ابل ،تغییرا زمان لل در مقایسه با تغییر تعداد مکاانهاای باالقوه در
االب جدول  1ارائه میشود.
جدول  .1حساسیت مدل پیشنهادی در مقایسه با تغییر تعداد مکانهای بالقوه
تعداد مکانهای بالقوه

کمینه

بیشینه

تابع هدف

زمان

1
1
8
95
92
91
91
25

211581/19
211581/19
211581/19
211581/19
211581/19
211581/19
211581/19
211581/19

359581/15
359581/15
359581/15
359581/15
359581/15
359581/15
359581/15
359581/15

1559/51
1559/51
1559/51
1559/51
1559/51
1559/51
1559/51
1559/51

3
1
1
95
19
11
981
9911

شایان ذکر است ،تعداد بلوکها در این مثال برابر با  1بوده و مکانهای انتخابی نیز ثابت است.
مشاهده میشود با افزایش تعداد مکانهای بالقوه ،زمان لل مسئله بهشد تحت ت ثیر ارار مایگیارد .شاکل 95
این میزان لساسیت را بهشکل مناسبتری نشان میدهد.
1400

1147

1200
1000
600
187

زمان

800
400
76

41

10

6

4

200

3

0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9

8

7

6

5

4

3

تعداد مکان های بالقوه

شکل  .41حساسیت مدل پیشنهادی در مقایسه با تغییر تعداد مکانهای بالقوه
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ارزیابی کارایی الگوریتمهای پیشنهادی

در این اسمت مثالهای عددی برای ارزیابی کارایی الگوریتمها جمعنوری شدهاند .همه این مثالهاا بهصاور تصاادفی
تولید شدهاند .همچنین برای نزمون هر مسئله ،الگوریتمهای پیشنهادی ده مرتبه تکرار شده و بهترین لل بهدستنمده از
این تکرارها با یکدیگر مقایسه شدهاند .در جدول  ،5مثالهایی با ابعاد کوچ

( 55گاره) طرالای شاده اسات .باهمنظور

بررسی دایقتر رفتار مدل ارائهشده و الگوریتمهای پیشنهادی ،تعداد بلوکها و نیاز تعاداد منااطق باالقوه تغییار کارده و
پاسخهای مختلف با یکدیگر مقایسه میشوند.
همانطور که مشاهده میشود ،پاسخهای لاصل از لل الگوریتمهای پیشنهادی در مقایسه با مدل ارائهشاده دارای
کیفیت مناسبی هستند .بهطوری که بیشترین گپ محاسباتی برابر با  1/5درصاد اسات .همچناین مطاابق باا شاکل 99
میتوان مشاهده کرد که زمان مدل ارائهشده بهصور نمایی افزایش مییابد ،اما افزایش زمان الگوریتمهاای پیشانهادی
دارای ساختاری منطقی و افزایشی تدریجی است.
400
300
Time

200
100
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Problem
GWO

SSA

GAMS

GA

شکل  .44نمودار مقایسه زمان حل نمودهای مختلف

در رابطه با نحوه عملکرد الگوریتمها نیز میتوان گفت الگوریتمهای  GWOو  SSAدر مقایسه با الگوریتم ژنتیا
گپ محاسباتی کمتری دارند .این موضوع را میتوان در شکل  92مشاهده کرد.

GAP %

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Problem
SSA

GWO

GA

شکل  .42نمودار مقایسه گپ بین پاسخهای حاصل از حل نمودها توسط الگوریتمها با سیپلکس
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در

در جدول  1تعدادی مثال در ابعاد متوسط ارائه شده است که مطابق نن میتوان مشاهده کارد الگاوریتم ژنتیا

مقایسه با الگوریتمهای  GWOو  ،SSAزمان محاسباتی بیشتری دارد .همچنین در تمامی نمودها ،پاسخهاای ارائهشاده
توسط الگوریتمهای  GWOو  SSAدارای کیفیت باالتری هستند.
جدول  .1مقایسه پاسخهای حاصل حل از نمودهای مختلف به کمک الگوریتمهای پیشنهادی در ابعاد متوسط
مثال

(ثانیه)

(ثانیه)

رئوس بالقوه

زمان

تابع هدف

زمان

تابع هدف

زمان
(ثانیه)

987053/95

807

1029489/30

731

1041431/38

879

1

1086552/71

809

1102036/55

790

1116142/62

908

2

845165/94

809

840150/85

820

858350/53

1015

3

1285489/05

913

1292884/84

893

1306589/42

1065

1

1280828/45

915

1243697/80

963

1313873/82

1069

2

1521642/71

993

1510786/41

988

1538076/45

1163

3

968212/91

1066

976715/13

1004

998788/89

1166

1

1163829/84

1067

1174617/25

1016

1202338/22

1190

2

815032/24

1120

819269/02

1026

837211/02

1220

3

1409396/74

1140

1463317/00

1031

1505899/52

1248

1

1326950/25

1190

1380394/88

1036

1412834/16

1251

2

1249768/98

1227

1229472/48

1078

1275389/24

1335

3

1278242/96

1269

1331689/09

1137

1353661/96

1470

1

1418750/59

1346

1382624/69

1170

1452091/23

1582

2

1456294/76

1368

1476429/80

1396

1493408/4

1679

3

بلوک ها

تابع هدف

گرگ خاکستری

رئوس

ازدحام اسلپ

ژنتیک

95
2
95

555

95
1
92

95

8

در رابطه با کیفیت پاسخها نیز میتوان گفت ،اختالم پاسخهاای ارائهشاده توساط الگاوریتم  GAباا دو الگاوریتم
 GWOو  SSAاابل مشاهده است ،بهطوری که کمترین گپ محاسباتی الگاوریتم ژنتیا

باا دو الگاوریتم دیگار 9/51

درصد و بیشترین گپ محاسباتی  1/15درصد است .در لقیقت الگوریتمهای  GWOو  SSAدر مقایسه با الگوریتم ،GA
عملکرد بهتری دارند .اما هم از نظر زمان لل و هم از نظر کیفیت پاسخها ،الگوریتمهای  GWOو  SSAبسیار شبیه باه
هم هستند و نمیتوان بهطور مطلق درباره برتری یکی از ننها نظری داد.
بحث

در این تحقیق مسئله بلوکبندی مناطق جمعیتی با توجه به مکانیابی تسهیالتی برای مدیریت امور مرباوط باه منااطق
تحت پوشش هر بلوک بررسی شده است .مدل ارائهشده در این تحقیق را میتوان بهعنوان ی

مدل پایه برای این بحث
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در نظر گرفت ،زیرا مسئله بلوکبندی و مکانیابی به سادهترین شکل خود ارائه شاده اسات .تاابع هادم ایان مادل باه
کمینهسازی اختالم بیشینه و کمینه مجموع مقدار فاصله ا جمعیت در بلوکها میپردازد .شاید باه نظار برساد کاه ایان
مسئله دایقاً همارز با مسئله مکانیابی ا تخصیص است .در لالی که در مسئله مکانیابی ـ تخصیص اگر هر منطقاه باه
مرکز موجود تخصیص نیابد ،نمیتوان هیچ تضمینی برای پیوستگی و عدم وجود تخصیصا نامتعارم بارای نن در نظار
گرفت .لال اگر هر نقطه جمعیتی به نزدی ترین مرکز موجود تخصیص یابد ،نن گاه مقدار بهدستنمده باا مقادار بهیناه
برای بلوکبندی ا مکانیابی فاصله خواهد داشت ،زیرا ممکن است مقدار متعادلکننده تابع هادم بارای یا

بلاوک باا

مرکزیت مشخص ،در نقطهای غیر از نزدی ترین نقطه به نن ارار داشته باشد .بنابراین علیرغم وجاود تفااو عماده در
نتایج و ساختار مسائل مکانیابی ا تخصیص و بلوکبندی ا مکانیابی ،وجه تمایز ننها در مدل ،فقط در وجود محادودیت
ارائه شده است .این مدل میتواند برای بسیاری از مسائل که به وجود مرزبندیهای مشخص نیااز دارناد ،اساتفاده شاود.
برای مثال میتوان به مسئله گشتزنی پلیس اشاره کرد .در این مسائل ،برای هار گاروه گشاتزنی باا توجاه باه محال
ارارگیری مرکز پلیس نن نالیه ،بلوکی مشخص میشود .البتاه بارای ایان مسائله خاا

میتاوان باه طرالای مسائله

بلوکبندی ا مکانیابی ا مسیریابی کمان پرداخت .بنابراین نتیجه گرفته میشود اساتفاده از ایان مادل ،میتواناد طیاف
وسیعی از مسائل را پوشش دهد .از نظر دستهبندی مسائل نیاز میتاوان بلوکبنادی ا مکانیاابی را زیرمجموعاهای از
مکانیابی ا تخصیص در نظر گرفت .به بیان دیگر ،مسئله بلوکبندی ا مکانیابی لاال خاصی از مسئله مکانیاابی ا
تخصیص را پوشش میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش مسئله بلوکبندی مناطق متقاضی در سیستم توزیع کاال و تخصیص همزمان ننهاا باه مراکاز تا مین باه
عنوان نقاط مرکزی بلوکها تحت عنوان ی

مسئله برنامهریازی ریاضای بررسای شاده اسات .تاابع هادم مسائله باه

متعادلسازی بارکاری موجود در هر پهنه میپردازد که در نهایت باعث ایجاد تعادل در ساختار اجرای خدما خواهد شد.
این متعادلسازی از طریق تفاضل مقدار بیشینه و کمینه مشتریان تخصایصیافته باه مراکاز مختلاف لاصال مایشاود.
محدودیتهای اصلی مسئله شامل ایجاد پیوستگی در ساختار پهنهها و تخصیص مناسب مناطق به هر پهنه و متناسب باا
نن تعیین مراکز پهنهها است .با توجه به اینکه مسئله مکانیابی و بلوکبندی از رده مسائل ناچندجملاهای ساخت اسات،
برای لل نن در ابعاد بزرد از الگوریتمهای فراابتکاری گرد خاکستری و ازدلاام ساالپ اساتفاده شاده اسات .ناونوری
برجسته این تحقیق شامل توسعه ی

روش تولید پاسخ مبتنی بر گرام است کاه از مفهاوم کمیناه درخات پوشاا بهاره

میبرد .در این نمایش پاسخ ،نیازی به استفاده از ساختارهای اصالحکننده نبوده و پاسخهای تولیدشاده باهطاور مساتقیم
دارای ساختاری موجه خواهند بود .بهمنظور ارزیابی کارایی مدل ارائهشده در ابتدا باهعنوان نخساتین مثاال ،نالیاهای باا
هشت نقطه جمعیتی در نظر گرفته شده است که مدیران اصد دارند بهمنظور ارتقای سطح مدیریتی سیستم توزیع موجود،
دو منطقه را بهعنوان مراکز مدیریتی انتخاب کرده و با توجه به معیار متعادلسازی بارکاری ،سایر مناطق را به این مراکاز
تخصیص دهند .پس از لل مدل به کم

للکننده  ،Cplexمیتوان مشاهده کرد که با افزایش تعداد بلاوکهاا زماان

لل مسئله بهصور مشهودی افزایش مییابد .این روند افزایشی نیز پایدار نبوده و با افزایش تعداد بلوکها روند کاهشای
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پیدا میکند .همچنین میتوان مشاهده کرد که با افزایش تعداد مکانهای بالقوه ،زمان لل مسائله بهشاد تحات تا ثیر
ارار میگیرد .در بخش ارزیابی کارایی الگوریتمهای پیشنهادی نیز میتوان مشاهده کرد کاه پاساخهاای لاصال از لال
الگوریتمهای پیشنهادی در مقایسه با مدل ارائهشده دارای کیفیت مناسبی هستند .بهطوری که بیشترین گاپ محاساباتی
برابر با  1/5درصد است .در رابطه با نحوه عملکرد الگوریتمها نیز میتوان گفت الگوریتمهای  GWOو  SSAدر مقایسه
با الگوریتم ژنتی

گپ محاسباتی کمتری دارند .در ی

جمعبندی مایتاوان گفات الگاوریتمهاای  GWOو  SSAدر

مقایسه با الگوریتم  ،GAعملکرد بهتری دارند .اما هم از نظر زمان لل و هم از نظار کیفیات پاساخهاا ،الگاوریتمهاای
 GWOو  SSAبسیار شبیه به هم هستند و نمیتوان بهطور مطلق در رابطه با برتری یکی از ننها نظری ارائه داد.
با توجه به اینکه توسعه نتایج تحقیق میتواند بهعنوان ابزار مدیریتی مناسب در اختیار مدیران بخشهای مختلف زنجیاره
ت مین ارار گیرد ،بهمنظور گسترش مسئله برخی پیشنهادها در ادامه ارائه میشود.
 .9در نظر گرفتن معیار ایجاد تعادل در بارکاری پهنهها بر اساس جریان کاالهای مورد استفاده توساط متقاضایان
تخصیص یافته به هر بلوک.
 .2استفاده از توابع هدم چندگانه مانند کمینهسازی تعداد ارتباطا بین بلوکها به منظور تا مین کاالهاای ماورد
نیاز خود.
 .3در نظر گرفتن بلوکبندی بر اساس نوع کاال ،بدین صور که کاالهای اساسی از کاالهاای غیرضاروری جادا
شده و برای هر دسته محصوال بلوکبندی در ردههای مختلف انجام پذیرد.
 .1با توجه به اینکه تخمین نیاز وااعی هر مشتری در شرایط دنیای وااعای کااری تقریبااً دشاوار اسات ،بناابراین
همواره سطح عدم اطعیت مشخصی در دادههای این بخش موجود است .و میتوان به منظور لل این مشاکل
از ساختارهای مبتنی بر عدم اطعیت مانند برنامهریزی استوار بهره برد.
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