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  ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن غًتیههؿیطیبثی ثْیٌِ لىَهَتیَّب زض قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ
 ضٍقْبی ًَیي َطاحی ٍ ؾبذت ذٍ ٍ اثٌیِ فٌی، تبؾیؿبت ٍ ؾبذتوبى ّب:ًبم هحَض همبلِ

  1اقىبى ضخبئی

 2هطخبًِ گلؿتبًی

 چىیسُ    

) زض ایي همبلِ اظ هؿبلِ والؾیه هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملیِ قبهل چٌسیي زپَ     
3
MDVRP) ثِ هٌظَض هسلؿبظی 

ایي . هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب ثب چٌسیي هطوع اػعام ّوطاُ ثب هحسٍزیت هؿبفت ؾیط اؾتفبزُ قسُ اؾت

هؿألِ یىی اظ ًیبظّبی ػوسُ نٌؼت ضیلی ثِ قوبض هیآیس ٍ تب پیف اظ ایي ثِ هسلؿبظی ٍ حل ایي هؿآلِ زض 

 (ػسم اهىبى ؾَذتگیطی هدسز)قطایٍ ٍخَز چٌسیي هطوع ثطای اػعام لىَهَتیَ ّوطاُ ثب هحسٍزیت هؿبفت ؾیط 

. پطزاذتِ ًكسُ اؾت

    ایي همبلِ هطٍض خبهؼی ثط تىٌیىْبی حل  هؿبلِ هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملیِ زض قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ زاقتِ، 

زض لسم اٍل ثب اؾتفبزُ اظ یه ضٍـ ترهیم هٌبؾت، ّط . هؿبلِ ضا هسل وطزُ ٍ زض زٍ هطحلِ آى ضا حل هیىٌس

هكتطی ضا ثِ یه زپَ ترهیم زازُ ٍ ؾپؽ زض هطحلِ زٍم ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن غًتیه هؿیط ثْیٌِ ؾیط ّط 

. وٌس ثگًَْبی وِ هحسٍزیتْبی هؿبلِ ثطآٍضزُ گطزز لىَهَتیَ ضا اظ زپَ ثِ هكتطیبى ٍ ثبظگكت ثِ زپَ تؼییي هی

-زض ًْبیت ثطای تؼییي اػتجبض هسل، همبیؿْبی ثیي خَاثْبی حبنل اظ ایي ضٍـ ٍ ضٍقْبی پیكیي نَضت هی

. گیطز

ولوبت ولیسی  

   ٍّبی لىَهَتیاةیضی هؿبلِ هؽن،ی غًتتنی زپَ، الگَضىی قبهل چٌسُی ًمللی ٍؾبیاةیضی هؿبلِ هؽ    
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 Multi-depot Vehicle Routing Problem 
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همسهِ - 1

    زض ؾبلْبی اذیط قطوت ّبی تَظیغ وبال ٍ ذسهبت، اّویت َطاحی اؾتطاتػی ّبی پرف وبضاهس ضا ثطای ثْجَز 

تَظیغ هحهَالت اظ زپَّب . ؾُح ؾطٍیؽ زّی هكتطیبى ٍ وبّف ّعیٌْْبی حول ٍ ًمل هَضز تَخِ لطاض زازّبًس

اتربش تهویوبت ثْتط زض ظهبًجٌسی ٍ هؿیطیبثی . ثِ هكتطیبى یه هؿبلة وبضثطزی زض هسیطیت حول ٍ ًمل اؾت

هی تَاًس ؾُح ثبالتطی اظ ضيبیتوٌسی هكتطیبى ضا ًتیدِ زّس ظیطا هكتطیبى ثیكتطی زض ظهبى ووتط ؾطٍیؽ زازُ 

4هؿبلة تَظیغ ثَُض ولی تحت ػٌَاى . هی قًَس
VRP اضائِ قس 1959 وِ اٍلیي ثبض تَؾٍ زًتعیگ ٍ ضاهؿط زض ؾبل 

هُطح هی گطزز وِ قبهل هدوَػْبی اظ هكتطیبى ثَزُ ٍ ّط هكتطی تمبيبی هؼیٌی اظ وبال ٍ ذسهبت زاضز وِ ثبیس 

. زض ایي هؿبلِ ٍؾبیل ًملیِ ّوگي ثَزُ ٍ زض زپَی هطوعی هتوطوع قسُ اًس. اظ یه زپَ هطوعی ؾطٍیؽ زازُ قَز

ّسف هؿبلِ ػجبضت اؾت اظ یبفتي ّوِ هؿیطّب ثطای ٍؾبیل ًملیِ ثگًَْبی وِ زض َی ؾطٍیؿسّی وبهل 

فطيیِ انلی ایي هؿبلِ ٍخَز تٌْب یه زپَی هطوعی اؾت ٍ زض . هكتطیبى، ول هؿبفت ٍ ظهبى ؾفط حسالل گطزز

ٍيؼیتی وِ یه قطوت حول ٍ ًملی قبهل چٌسیي زپَ ثطای ؾطٍیؿسّی ثبقس ایي هؿبلِ وبضؾبظ ًوی ثبقس ٍ زض 

. ًتیدِ هؿبلِ هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملیِ ثب چٌسیي زپَ هُطح هیگطزز

)    هؿبلة هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملیِ ثب چٌس زپَ هطوعی 
5
MDVRP) ًَِع ذبنی اظ هؿبلِ هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملی 

(VRP) اؾت وِ قبهل خطیبًی اظ هؿیطّبی ٍؾبیل ًملیِ هیجبقس ثَُضیىِ ٍؾبیل ًملیِ هؿیطّبی ذَز ضا اظ 

زپَّب آغبظ ًوَزُ ٍ پؽ اظ اضائِ ؾطٍیؽ ثِ هكتطیبًی وِ زض اَطاف زپَّب پطاوٌسّبًس ثِ زپَ هطثََِ ثبظ هی 

 هُطح قسُ زض ایٌدب زض فًبی اؾتبتیه هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز، ثِ ایي (MDVRP)زض يوي هؿبلِ . گطزًس

هؼٌی وِ توبهی اخعای تهویوگیطی زض اثتسای زٍضُ ثطًبهِ ضیعی هكرم ثَزُ ٍ تب پبیبى اخطا ًیع تغییط ًوی 

 ثِ اضائِ هسلی ثطای هؿیطیبثی MDVRPزض ایي همبلِ ؾؼی ثط آى اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ هٌُك هؿبلِ . ًوبیٌس

. ایي هفبّین زض ثرف تؼطیف هؿبلِ ثِ تفهیل اضائِ هیگطزز. لىَهَتیَّب زض قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ پطزاذتِ قَز

. زض ازاهِ ایي ثرف هطٍض خبهؼی ثط هُبلؼبت اًدبم قسُ زض ایي ظهیٌِ نَضت هیگیطز

اٍلیي ضٍـ تَؾٍ .  پیكٌْبز قسُ اؾتMDVRP    ثط اؾبؼ هُبلؼِ اًدبم قسُ تٌْب زٍ الگَضیتن زلیك ثطای 

 [1]. ثطای حل ایي هؿبلِ ثَزُ اؾت7 اضائِ قسُ وِ الگَضیتن قبذِ ٍ وطاى1984 ٍ ّوىبضاًف زض ؾبل 6الپَضتِ

 MDVRPثیكتط ضٍقْبی هَخَز ثطای حل .  ثبظ ّن تَؾٍ الپَضتِ اضائِ گطزیس1988الگَضیتن زیگط ًیع زض ؾبل 

 اتربش وطزًس، ایي MDVRP یه ضٍـ ّیَضیؿتیه ثطای 1996 ٍ ّوىبضاًف زض ؾبل 8ضیٌبٍز. ّیَضیؿتیه ّؿتٌس

ضٍـ قبهل زٍ فبظ هیجبقس زض فبظ اٍل یه خَاة اٍلیِ قسًی ایدبز هیگطزز ٍ زض فبظ زٍم الگَضیتن خؿتدَی 

                                                 
4
 Vehicle  Routing Problem  

5
 Multi-Depot VRP 

6
 Laporte  

7
 Branch and Bound 

8
 Renaud  
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 هؿبلِ آهبزّؿبظی 1998 زض ؾبل 9ٍ ثبلساوؿی  ّدیىٌؿتبًتیٌَ[2].هوٌَع ثطای ثْجَز خَاة ثىبض ثطزُ هیكَز

 ؾُح تدعیِ 4 فطهَلِ ًوَزُ ٍ ثِ MDPVRPؾطٍیؿْبی تؼویطات ثطای هدوَػِ ای اظ هكتطیبى ضا ثؼٌَاى 

ؾُح اٍل ترهیم هكتطیبى ثِ زپَّب، ؾُح زٍم . وطزًس ٍ ؾپؽ یه ضٍـ ّیَضیؿتیه ضا ثطای حل ثىبض ثطزًس

 والؾیه ثطای ّط زپَ زض ّط ضٍظ اظ زٍضُ زازُ قسُ ٍ ؾُح VRP ثطای ّط زپَ، ؾُح ؾَم حل یه PVRPحل یه 

 همبلْبی ضا زض ظهیٌِ 2006 زض ؾبل 10ثبلتع ٍ زٍثْبقی.  والؾیه ثطای ّط هؿیط ثَزُ اؾتTSPآذط ًیع ثطضؾی یه 

 ٍ ّوىبضاى تحمیمی زض ظهیٌِ همبیؿِ الگَضیتوْبی ترهیم 11 لیجطتبز[3]. احتوبلی اضائِ وطزًس MDVRPتحلیل

 ترهیم هیجبقس ّعیٌِ ول ایي هؿبلِ ثَُض خسی ثِ الگَضیتن ترهیم MDVRPاًدبم زازًس، هطحلِ اٍل زض 

زض ایي همبلِ ًتبیح ثسؾت آهسُ تَؾٍ چٌسیي الگَضیتن ترهیم . ثىبض ثطزُ قسُ زض هطحلِ اٍل ٍاثؿتِ هی ثبقس

 همبلْبی ضا هٌتكط وطزًس وِ ثطای حل 2007 ٍ ّوىبضاى زض ؾبل 12 ٍیلیبهَْ[4].هَضز همبیؿِ لطاض گطفتِ اؾت

ایي هؿبلِ زٍ الگَضیتن غًتیه تطویجی ضا ثىبض ثطزُ اؾت، تفبٍت انلی هیبى آًْب ایي اؾت وِ همساضزّی اٍلیِ زض 

 ٍ ًعزیىتطیي ّوؿبیگی نَضت هیگیطز ٍ ثط اؾبؼ 13یىی ثهَضت تهبزفی ٍ زض زیگطی تَؾٍ الگَضیتن نطفْدَیی

 زٍ 2005 زض ؾبل 14  لین ٍ ٍاًگ[5].ًتبیح ثسؾت آهسُ ثبثت قسُ وِ ػولىطز زٍهی اظ ًظط ظهبى ثْتط اؾت

ضٍـ زٍ هطحلْبی هؿبلِ انلی ضا ثِ زٍ . ضٍـ یه هطحلْبی ٍ ضٍـ زٍ هطحلْبی: هتسٍلَغی حل ضا پیكٌْبز وطزًس

-زض همبثل، ضٍـ یه هطحلِ. ترهیم ٍ هؿیطیبثی، ٍ ّط وسام ضا ثَُض هدعا حل هیىٌس: ظیطهؿبلِ تدعیِ هی وٌس

 آى ضا حل هی draft routing ٍ detail routingای، ترهیم ٍ هؿیطیبثی ضا ّوعهبى زض ًظط گطفتِ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ  

- اضائِ گطزیسُ وِ تطویجی اظ الگَضیتن2008 زض ؾبل 15 زض ًْبیت آذطیي وبض هكبّسُ قسُ، تَؾٍ چي ٍ ظٍ[6]  .وٌس

 [7]. ضا ثطای حل ثىبض گطفتِ اؾت16ّبی غًتیه ٍ قجیْؿبظی تجطیسی

زض ثرف زٍم هرتهطا زض ذهَل تؼبضیف، :    زض ازاهِ، ایي پػٍّف ثِ نَضت ظیط ؾبذتبض زّی قسُ اؾت 

ضٍـ . هحسٍزیت ّب ٍ فطيیبت زض ًظطگفتِ قسُ زض هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب تَيیحبتی ثیبى هیگطزز

 وِ ثطای حل هؿبلِ هؿیطیبثی 17ترهیم ثىبض ثطزُ قسُ خْت ترهیم هكتطیبى ثِ زپَّب ٍ الگَضیتن غًتیه

اًتربة قسُ اؾت ثِ ََض هفهل ثیبى هیگطزز ٍ زض ثرف ؾَم ثِ هٌظَض ًكبى زازى اػتجبض الگَضیتن حل ثیبى 

 حل هیگطزز ٍ زض اًتْبی ثرف ثِ تحلیل  زیگطقسُ یه هؿبلِ آظهبیكی تَؾٍ ایي ضٍـ ٍ یه ضٍـ ّیَضیؿتیه
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زض ًْبیت زض ثرف چْبضم ًیع خوغ ثٌسی ٍ ًتیدِ گیطی اظ ثحث ثیبى قسُ هُطح . ًتبیح حبنلِ پطزاذتِ هیكَز

. هیگطزز

 

MDLRP)هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب زض قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ - 2
18 ) 

تؼطیف هؿبلِ - 2-1

    زض تؼطیف هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب فطو ثط ایي اؾت وِ چٌسیي هطوع اػعام خْت تأهیي لىَهَتیَّبی 

زض ّط یه اظ ایي ًَاحی یه لُبض تكىیل قسُ ٍ هیجبیؿت ثِ ًمُِ زیگطی وِ . هَضز ًیبظ ًَاحی اَطاف ٍخَز زاضز

زض ایي هؿبلِ ثِ زلیل ٍخَز چٌسیي زپَی هطوعی زض ًگْساضی لىَهَتیَ، . همهس لُبض هفطٍو هیجبقس اػعام گطزز

 هٌبؾت هَضز ًیبظ اؾت تب تؼییي گطزز تمبيبی لىَهَتیَ ّط یه اظ هكتطیبى 19زض هطحلِ اٍل اتربش ضٍـ ترهیم

زض هطحلِ ثؼسی تطتیت ؾطٍیؿسّی هكتطیبى هُطح هیگطزز ٍ ثبیس . ضاُ آّي تَؾٍ وساهیه اظ هطاوع تبهیي گطزز

ًىتِ انلی وِ زض . ثگًَْبی ثبقس وِ زض هؿیطیبثی ًْبیی نطفِ خَیی ثیكتطی زض هؿبفت ٍ ظهبى ؾفط حبنل گطزز

ایي پػٍّف زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ ثِ هؿبلِ ايبفِ قسُ اؾت ثط اؾبؼ هحسٍزیت ؾَذتگیطی زض قجىِ حول ٍ 

زض ایي هؿبلِ فطو قسُ اؾت وِ اهىبى ؾَذتگیطی هدسز ثطای لىَهَتیَّب ٍخَز ًساقتِ . ًمل ضیلی  اؾت

ثبقس ثِ ّویي هٌظَض هحسٍزیت حساوثط هؿبفت ؾیط ثطای لىَهَتیَّب تؼطیف قسُ اؾت وِ لىَهَتیَّب ثبیس 

تدبٍظ اظ ایي حساوثط هؿبفت تؼییي قسُ ثِ . تب لجل اظ ضؾیسى ثِ ایي هؿبفت ثِ زپَ هطثََِ ثبظگكتِ ثبقٌس

ثٌبثطایي . ّیچ ٍخِ لبثل لجَل ًجَزُ ٍ ثِ ًَػی ایي هَيَع قطٌ تَخیْپصیطی هؿبلِ هَضز ًظط، فطو قسُ اؾت

ّسف زض ایي هؿبلِ، تْیِ یه ثطًبهِ ترهیم لىَهَتیَ ثِ ًَاحی اَطاف اؾت وِ زض آى ثِ تمبيبی توبهی 

.  ًَاحی پبؾد زازُ قَز ٍ ّوچٌیي ظهبى ول ؾفط ٍ هؿبفت ول َی قسُ ثطای لىَهَتیَّب ثِ حسالل ثطؾس

    زض ایي پػٍّف ثب خبیگعیي وطزى ٍؾیلِ ًملیِ ثب لىَهَتیَ، هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب زض قجىِ ضیلی اظ 

زیسگبُ هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملیِ زض قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ هسلؿبظی گطزیسُ ٍ ثب تَخِ ثِ اثؼبز ٍالؼی قجىْْبی 

.  خْت ؾطػت زازى ثِ فطایٌس حل اؾتفبزُ قَز20هَخَز زض خْبى، ؾؼی قسُ اظ ضٍقْبی فطااثتىبضی

-    زض ایي هؿبلِ، ّط گطُ پطاوٌسُ قسُ حَل زپَ ًكبًسٌّسُ یه هكتطی اؾت ٍ توبهی گطّْب ثِ زٍ زؾتِ گطُ

 تكىیل قسُ ٍ هٌتظط ترهیم یه iثٌبثطایي یه لُبض زض گطُ هجسا . ّبی هجسا ٍ گطّْبی همهس تمؿین هیكًَس

 ثِ ػٌَاى i ٍ همهس i اؾت وِ زض ایي نَضت هدوَػِ گطُ هجسا iلىَهَتیَ ثطای اػعام ایي لُبض ثِ همهس 

 اػعام قَز ثِ ػٌَاى تمبيبی i ام وِ هیجبیؿت ثِ همهس i  ام ٍ لُبض تكىیل قسُ زض هجسا هكتطیiهكتطی 

                                                 
18

 Multi-Depot Locomotive Routing Problem 
19

 Assignment Method 
20

 Metaheuristics 
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فطو هیىٌین َجك ثطًبهْبی اظ پیف تؼییي قسُ هجسا ٍ همهس ّط لُبض .  ام زض ًظط گطفتِ هیكَزiهكتطی 

هكرم قسُ ٍ ثِ ایي تطتیت هدوَػِ هكتطیبى وِ ّط وسام قبهل یه هجسا ٍ یه همهس ّؿتٌس  (تمبيب)

.  تجسیل هیكَزMDVRP ام قجىِ ثِ هسل iثِ هكتطی  i ٍ ّط همهس iتؼییي هیكَز ٍ ؾپؽ ثب تجسیل ّط هجسا 

 . j تب هجسا هكتطی i ام زض حمیمت ثطاثط اؾت ثب فبنلِ همهس هكتطی j ام تب iزض ایي هؿبلِ فبنلِ ثیي هكتطی 

زض ایي هؿبلِ فطو قسُ اؾت وِ زض اثتسا تؼساز لىَهَتیَّب ًبهحسٍز ثَزُ ٍ ثب حل هسل، حسالل تؼساز هَضز ًیبظ 

: ؾبیط فطيیبت زض ًظط گطفتِ قسُ ثِ لطاض ظیط اؾت. لىَهَتیَّب تؼییي هیكَز

 ّط لُبض تٌْب یىجبض ٍ تَؾٍ یه لىَهَتیَ ؾطٍیؽ زازُ قَز. 

 ّط لىَهَتیَ زض اًتْب ثِ ّوبى زپَیی ثبظ هیگطزز وِ اظ آى قطٍع ثِ حطوت ًوَزُ اؾت. 

 حساوثط هؿبفت َی قسُ تَؾٍ ّط لىَهَتیَ ًجبیس اظ حساوثط هؿبفت ؾیط تؼییي قسُ تدبٍظ ًوبیس. 

 ًَع ٍ ؾطػت ؾیط لىَهَتیَّب ًیع یىؿبى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .

 

 MDLRPهسلؿبظی ضیبيی هؿبلِ - 2-2

 ثب فطيیبت شوط قسُ ضا ًكبى هیسّس وِ ثط MDLRP    هسل ضیبيی اضائِ قسُ زض شیل هسلؿبظی ضیبيی هؿبلِ 

پبضاهتطّب ٍ هتغیطّبی ثىبض ضفتِ زض هسل ثِ .  َطاحی گطزیسُ اؾت[7] زض هُبلؼِ MDVRPپبیِ هسلؿبظی هؿبلِ 

: قطح شیل اؾت

)(iO : هجسا لُبضi ام 

)(iD :  همهس لُبضi  ام 

M  تؼساز زپَّب  :

 N :همهسّب -تؼساز لُبضّب یب هدوَػِ هجسا

 mK : َتؼساز لىَهَتیَّب زض زپm 

 mL :  َتؼساز لُبضّبی ؾطٍیؽ زازُ قسُ تَؾٍ زپm 

mkF :  َتؼساز لُبضّبی تكىیل قسُ تَؾٍ لىَهَتیk َزض زپ m   

 D :  َحساوثط هؿبفت ؾیط ّط لىَهَتی

 kd :   َهؿبفت َی قسُ تَؾٍ لىَهَتی

 )()( jOiDC : ّعیٌِ ؾفط اظ هكتطی یب لُبض i ِثj  

ijkmx : َزض نَضتی وِ لىَهَتیk َزض زپ m اظ لُبض i ثِ ؾوت j حطوت وٌس همساض یه ٍ زض غیط ایٌهَضت نفط 

.  اؾت

ikmy : َاگط لىَهَتیk َزض زپ m هكتطی iضا ؾطٍیؽ زّس همساض یه ٍ زض غیط ایٌهَضت نفط اؾت  .
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. پبضاهتطّبی فَق زض هسلؿبظی شیل ثَُض زلیك ثیبى قسّبًس
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حسالل وطزى ول ّعیٌِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب زض قجىِ اؾت وِ  (1)    زض هسلؿبظی فَق تبثغ ّسف یب ضاثُِ 

تًویي هیىٌس هدوَع تؼساز لُبضّبی ؾطٍیؽ زازُ قسُ  (2)هحسٍزیت . قبهل ّعیٌِ هؿبفت ٍ ظهبى اؾت

تَؾٍ لىَهَتیَّبی هَخَز زض یه زپَ ثطاثط ثب ول تؼساز لُبضّبیی ثبقس وِ هیجبیؿت تَؾٍ آى زپَ ؾطٍیؽ 
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. تًویي هیٌوبیس وِ ّط لُبض تٌْب یىجبض ٍ تَؾٍ یه لىَهَتیَ ؾطٍیؽ زازُ قَز (3)هحسٍزیت . زازُ قًَس

ؾطٍیؿسّی ّوِ لُبضّب  (5)ضاثُِ .  لىَهَتیَ اظ ّط زپَ ذبضج قًَسmKتًویي هیٌوبیس وِ حساوثط  (4)ضاثُِ 

ًكبى هیسّس وِ تؼساز لُبضّبی تكىیل قسُ زض ّط هؿیط زض یه زپَ  (6)ضاثُِ . زض قجىِ ضا تًویي هیىٌس

هَيَع  (7)هحسٍزیت . هكرم ًجبیس اظ تؼساز لُبضّبیی وِ هیتَاًس تَؾٍ آى زپَ ؾطٍیؽ زازُ قَز تدبٍظ وٌس

. ًیع همبزیط هتغیطّب ضا ًكبى هیسٌّس (9)ٍ (8)ضٍاثٍ . حساوثط هؿبفت ؾیط ثطای ّط لىَهَتیَ ضا اػوبل هیٌوبیس

 

 MDLRPالگَضیتن حل اضائِ قسُ ثطای هؿبلِ - 2-3

:   ثِ زٍ ضٍـ لبثل حل اؾتMDVRP    ثَُض ولی هؿبلِ 

 اثتسا ترهیم ٍ ؾپؽ هؿیطیبثی .1

 ترهیم ٍ هؿیطیبثی ثَُض ّوعهبى .2

زض ضٍـ اٍل اثتسا هكتطیبى ثِ زپَّب ترهیم هییبثٌس ٍ ؾپؽ ضٍی هدوَػِ هكتطیبى ترهیم یبفتِ ثِ ّط یه 

زض . زض ضٍـ زٍم هطحلِ ترهیم ٍ هؿیطیبثی ثَُض ّوعهبى نَضت هیگیطز. اظ زپَّب هؿیطیبثی نَضت هیگیطز

ایي پػٍّف ضٍـ اٍل هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ، لصا زض هطحلِ ًرؿت اظ ضًٍس ترهیم ثط هجٌبی حسالل فبنلِ 

خْت ترهیم ًمبٌ تمبيب ثِ زپَّب اؾتفبزُ قسُ ٍ زض هطحلِ ثؼس خْت هؿیطیبثی ضٍی هكتطیبى ترهیم یبفتِ، 

ثىبض گطفتِ قسُ ٍ ( الگَضیتن غًتیه)ٍ یه ضٍـ هتبّیَضیؿتیه  (21الگَضیتن پیوبیف)یه ضٍـ ّیَضیؿتیه 

.  ًتبیح حبنل اظ آًْب هَضز همبیؿِ لطاض گطفتِ اؾت

 

الگَضیتن پیوبیف  - 2-3-1

    هٌُك ایي الگَضیتن وِ ثط پبیِ زؾتْجٌسی ضئَؼ ثِ گطٍّْبی هَخِ ثَزُ ٍ تَؾٍ زٍضاى یىٌَاذت یه قؼبع 

ایي الگَضیتن .  اضائِ گطزیسُ اؾت1972چطذكی ثِ هطوع زپَ نَضت هیگیطز اٍلیي ثبض تَؾٍ ّبلیسی ٍ ضى زض ؾبل 

: ضًٍس اخطای الگَضیتن ثىبض ضفتِ ثِ نَضت ظیط اؾت. ثب اػوبل تغییطاتی زض ایي پػٍّف ثىبض ضفتِ اؾت

اثتسا هرتهبت لُجی ّوِ هكتطیبى ضا زض ًظط گطفتِ ٍ اذتالف ظاٍیِ لُجی ّط یه اظ هكتطیبى ثب زپَ هحبؾجِ 

)00(ثب هكتطی وِ ووتطیي اذتالف ضا زاضز قطٍع ًوَزُ ٍ هؿیط . هیگطزز 0yؾپؽ ّط ثبض .  تكىیل زازُ هیكَز

یه هكتطی زض ٍالغ زٍ گطُ هجسا ٍ )یىی اظ هكتطیبى ضا ثِ هؿیط ايبفِ ًوَزُ ٍ هؿبفت حبنلِ هحبؾجِ هیگطزز 

، هكتطی وِ وَتبّتطیي هؿیط ضا ایدبز هیىٌس زض ًظط گطفتِ ٍ زض نَضتی وِ اظ قطٌ (همهس ضا قبهل هیكَز

حساوثط هؿبفت ؾیط تدبٍظ ًكَز آى هكتطی ثِ هؿیط ايبفِ هیگطزز ٍ ایي وبض تب ظهبًیىِ قطٌ زض ًظط گطفتِ 

                                                 
21

 Sweep algorithm 
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هدسزاً ثطای قطٍع هؿیط ثؼسی اظ . قسُ ًمى ًگطزز ازاهِ هییبثس ٍ زض نَضت ًمى قسى، هؿیط ذبتوِ هییبثس

ثیي هكتطیبى ثبلیوبًسُ هكتطی وِ ووتطیي اذتالف ظاٍیِ لُجی اظ زپَ ضا زاضز اًتربة هیگطزز ٍ ضًٍس لجلی تىطاض 

. ثِ ّویي تطتیت ّوِ هؿیطّب ایدبز هیكًَس. هیكَز

 

الگَضیتن غًتیه پیكٌْبزی   - 2-3-2

 هیالزی زض 1970 زض زِّ J.H. Holland    الگَضیتن غًتیه وِ ایسُ اٍلیِ اؾتفبزُ اظ آى، ًرؿتیي ثبض تَؾٍ 

زاًكگبُ هیكیگبى هُطح قس، یىی اظ الگَضیتن ّبی فطااثتىبضی لسضتوٌس هی ثبقس وِ اذیطا هَضز تَخِ ثؿیبضی اظ 

ایي الگَضیتن ثب هدوَػِ ای اظ وطٍهَظٍم ّب وِ ّط وسام ًكبى زٌّسُ یه . پػٍّكگطاى هرتلف لطاض گطفتِ اؾت

خَاة ثطای هؿبلِ هفطٍو هیجبقٌس، تحت ػٌَاى خوؼیت اٍلیِ قطٍع ثِ وبض هیىٌس ٍ ؾپؽ ثب یه هىبًیعم 

اًتربة ذبنی وِ ثطای اًتربة ٍالسیي زض ًظط گطفتِ هی قَز، آًْب ضا تحت اپطاتَضّبی ثبظتطویجی ٍ خْف لطاض زازُ 

ایي الگَضیتن آًمسض تىطاض هی قَز تب تؼساز . ٍ اظ آًْب فطظًساى خسیسی تَلیس هی ًوبیس ٍ خبیگعیي ٍالسیي هیىٌس

ثِ هیعاى تؼطیف قسُ ضؾیسُ ثبقس ٍ یب زیگط ثْجَزی زض خوؼیت ّبی خسیس حبنل قسُ  (تىطاضّب)تَلیس ًؿلْب 

زض ایي تحمیك پؽ اظ ترهیم هكتطیبى ثِ زپَّب، هؿیطیبثی ضٍی هكتطیبى ترهیم یبفتِ  .ایدبز ًكسُ ثبقس

. تَؾٍ الگَضیتن غًتیه نَضت گطفتِ وِ زض ازاهِ هطاحل اًدبم الگَضیتن شوط هیگطزز

 

 22ًوبیف وطٍهَظهْب

ًوبیف زازُ هی قَز، وِ زض  ( غى Nزاضای  ) N     زض ایي پػٍّف ّط وطٍهَظم ثِ نَضت یه ضقتِ ثبثت ثِ ََل

ّط غى زض وطٍهَظٍم فَق یه ػسز نحیح اؾت وِ .  ًكبى زٌّسُ تؼساز هكتطیبى زض هؿبلِ هفطٍو اؾتNآى، 

ثِ ّط یه اظ هكتطیبى ترهیم زازُ قسُ اؾت ٍ تَالی غًْب زض ایي ضقتِ تطتیت ؾطٍیؿسّی ثِ هكتطیبى ضا 

ثطای تجسیل وطٍهَظٍهْب ثِ خَاثْبیی هَخِ ثِ ایي نَضت ػول هیكَز وِ همبزیط غًْب تب . ًكبى هیسّس

ظهبًیىِ قطٌ تَخیْپصیطی حساوثط هؿبفت ؾیط ًمى ًكسُ ثِ تطتیت ٍاضز هؿیط هیكًَس، ٌّگبهیىِ قطٌ هَضز 

ًظط ًمى قَز هؿیط توبم هیكَز ٍ ایي وبض ثب ایدبز یه هؿیط خسیس ازاهِ هییبثس تب توبهی غًْب زض یه هؿیط 

الظم ثِ شوط اؾت وِ زض هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب ّط هكتطی زض ٍالغ قبهل زٍ گطُ هجسا ٍ همهس . لطاض گیطًس

. هیجبقس ٍ زض ًوبیف وطٍهَظٍم قوبضُ گطُ هجسا زض ًظط گطفتِ هیكَز

 

تكىیل  خوؼیت اٍلیِ 
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ضاُ تؼییي اًساظُ خوؼیت، تؿت .     زض ایي الگَضیتن اًتربة خوؼیت اٍلیِ ثَُض تهبزفی نَضت گطفتِ اؾت

الگَضیتن ثطای خوؼیت ثب اًساظّْبی هرتلف هیجبقس ٍ تؼساز وطٍهَظٍهْبی هَخَز زض خوؼیتی وِ ثْتطیي ًتیدِ 

زض ایي پػٍّف الگَضیتن حبنل ثطای . ضا حبنل ًوبیس ثِ ػٌَاى اًساظُ خوؼیت اٍلیِ زض ًظط گطفتِ هیكَز

 تؿت گطزیسُ ٍ زض ًْبیت ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسؾت آهسُ 500 ٍ 400، 300، 200، 100، 50خوؼیتْبیی ثب اًساظُ 

.  زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت100اًساظُ خوؼیت ثطاثط ثب 

 

 23تبثغ ثطاظًسگی

زض هؿبلِ . هیجبقس (لُبضّب)     ّوبًَُض وِ شوط گطزیس ّط وطٍهَظم ثیبًگط تطتیت ؾطٍیؿسّی هكتطیبى 

هفطٍو ثِ زلیل ایٌىِ ّسف حسالل وطزى هؿبفت َی قسُ هیجبقس لصا تبثغ ثطاظًسگی ثط ایي اؾبؼ تؼطیف 

ثٌبثطایي ثطاظًسگی وطٍهَظم هیتَاًس ثِ نَضت هدوَع هؿبفت ّبی ثیي زپَ هطثََِ ٍ هكتطیبى هَخَز . هیكَز

الظم ثِ شوط اؾت وِ چَى ّط هكتطی قبهل زٍ . زض هؿیط وِ هدوَػبً یه زٍض ضا تكىیل هیسٌّس هحبؾجِ گطزز

-گطُ هجسا ٍ همهس هیجبقس لصا هؿبفت هَخَز ثیي هجسا ٍ همهس ًیع ثطای ّط هكتطی ثِ ایي هدوَع ايبفِ هی

.  زض اًتْب خَاثی ثب ووتطیي ثطاظًسگی، ثِ ػٌَاى خَاة ثْیٌِ تؼییي هیگطزز. گطزز

 

هىبًیعم اًتربة 

- قسُ هی24    ضٍـ اًتربة ٍالسیي ثطای ٍضٍز ثِ هطحلِ ثبظتطویجی ٍ تَلیس فطظًساى خسیس ضٍـ اًتربة ضتجِ ثٌسی

زض ایي ضٍـ وطٍهَظٍهْب ثط اؾبؼ همساض ثطاظًسگی اظ ثْتطیي ثِ ثستطیي هطتت قسُ ٍ اًتربة ثگًَْبی . ثبقس

. نَضت هیگیطز وِ وطٍهَظٍم ثب  همساض ثطاظًسگی ثْتط پتبًؿیل ٍاضز قسى ثِ هطحلِ تَلیس هثل ضا پیسا هیىٌس

 

 25هطحلِ ثبظتطویجی

    ًَع اپطاتَض ثبظتطویجی وِ زض الگَضیتن غًتیه هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز ثِ ًحَُ ًوبیف وطٍهَظٍهْب ٍاثؿتِ 

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ وطٍهَظٍهْبی ثىبض ضفتِ زض ایي تحمیك اظ ًَع خبیگكتی هیجبقٌس، لصا ػولگطّبی ؾٌتی . اؾت

هٌبؾت ًیؿتٌس، چطا وِ هوىي اؾت هَخت تىطاض ٍ یب ...  ًمُْبی ٍ nثبظتطویجی ًظیط ثبظتطویجی یىٌمُْبی، 

 ثِ قطح شیل اؾتفبزُ قسُ cycle crossoverلصا اظ ػولگط . حصف ثطذی اظ هكتطیبى قًَس وِ هَخِ ًویجبقس

: اؾت
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 Fitness Function 
24

  Rank Selection 
25

 Crossover 
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     زض ایي ػولگط اثتسا یه ًمُِ تهبزفی زض ٍالس اٍل اًتربة هیكَز، ؾپؽ غى هَخَز زض ًمُِ هتٌبظط زض ٍالس 

زٍم ضا زض ًظط گطفتِ ٍ هىبى آى ضا زض ٍالس اٍل هییبثین هدسزاً غى هَخَز زض ًمُِ هتٌبظط ایي هىبى ضا زض ٍالس 

زٍم ضا یبفتِ ٍ ضًٍس لجلی ضا تىطاض هیىٌین، ایي هطاحل تىطاض هیكَز تب زض ٍالس زٍم ثِ غى هَخَز زض اٍلیي ًمُِ 

ایي ضًٍس زض ًْبیت هَخت ایدبز یه چطذِ ثیي زٍ ٍالس هیگطزز، ؾپؽ غًْبی . تهبزفی اًتربة قسُ ثطؾین

  [9].هیكَز (فطظًس)هَخَز زض ایي چطذِ ضا ثیي زٍ ٍالس خبثدب هیٌوبیین وِ هٌدط ثِ تَلیس زٍ وطٍهَظٍم خسیس 

 

 

 

 26هطحلِ خْف

زض ایٌدب اظ ضٍـ خْف .     ایي ػولگط غًتیىی تٌْب ثط ضٍی یه وطٍهَظٍم ػول وطزُ ٍ فطز خسیسی تَلیس هیىٌس

 اؾتفبزُ قسُ  ٍ ثِ ایي تطتیت ػول هیٌوبیس وِ زٍ غى ثِ تهبزف اًتربة قسُ ٍ همبزیط 27تحت ػٌَاى تؼَیى

ثطای اػوبل ػولگط خْف هیتَاى اظ ًطخ خْف اؾتفبزُ وطز وِ تؼییي هیٌوبیس . آًْب ثب ّن ػَو هیكًَس

.  اًتربة قسُ اؾت02/0خْف ثب چِ احتوبلی اتفبق ثیفتس وِ زض ایٌدب ثطاثط ثب 

پصیطـ 

    ثؼس اظ ایٌىِ وطٍهَظم یب فطظًس خسیسی تحت اپطاتَضّبی ثبظتطویجی ٍ خْف تَلیس هی قَز هی ثبیؿت زض ایي 

ضٍـ ثىبض ضفتِ زض . هطحلِ تهوین گیطی زض ذهَل پصیطـ یب ػسم پصیطـ ایي وطٍهَظم زض خوؼیت نَضت گیطز

 اظ آى یبز هیكَز ثط ایي انل اؾتَاض اؾت وِ ّوَاضُ ثْتطیي فطز یب 28ایي پػٍّف وِ تحت ػٌَاى ثطگعیسُ

تؼسازی اظ ثْتطیٌْب اظ خوؼیت لجلی زض خوؼیت خسیس ثبلی هیوبًٌس ٍ هُوئي ّؿتین وِ ثْتطیي خَاة اظ ثیي 

.  ًویطٍز

زض لؿوت ثؼس یه هثبل ػسزی ثطای همبیؿِ زٍ الگَضیتن شوط قسُ زض حل هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب زض 

.  قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ ٍ هحسٍزیت هؿبفت ؾیط اضائِ قسُ اؾت

ثطضؾی یه هثبل ػسزی - 3

    زض ایي ثرف ثِ هٌظَض ضٍقٌتط قسى ًحَُ هسلؿبظی ٍ الگَضیتوْبی اضائِ قسُ خْت حل، یه هثبل ػسزی ثِ 

 لُبض اؾت وِ 50 گطُ ٍ یب ثِ ػجبضت زیگط 100ایي هؿبلِ قبهل . قطح شیل تؼطیف ٍ ًحَُ حل آى ثیبى هیگطزز

 زپَ 4ّط وسام زاضای یه هجسا ٍ همهس اظ پیف تؼییي قسُ هیجبقٌس ٍ هیجبیؿت تَؾٍ لىَهَتیَّبیی وِ زض 
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 Mutation 
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 Swap Mutation 
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آٍضزُ قسُ  (1)هكرهبت تؼسازی اظ ایي لُبضّب ثطای ًوًَِ زض خسٍل قوبضُ . هؿتمط ّؿتٌس ؾطٍیؽ زازُ قًَس

هكرهبت هطثٌَ ثِ زپَّب .  ّط یه اظ لُبضّب ضا ًكبى هیسّس(D) ٍ همهس (O)ایي خسٍل هرتهبت هجسا . اؾت

.                 آٍضزُ قسُ اؾت (2)ًیع زض خسٍل قوبضُ 

 اَالػبت زپَّب: (2)اَالػبت تؼسازی اظ لُبضّب                                                             خسٍل : (1)خسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ثطای حل ایي هؿبلِ اثتسا ثبیس تؼییي گطزز وِ تمبيبی ّط یه اظ لُبضّب تَؾٍ وساهیه اظ زپَّب تأهیي گطزز 

لصا اثتسا َجك یه الگَضیتن ّط یه اظ لُبضّب ضا ثِ ًعزیىتطیي زپَ ثِ ذَز ترهیم زازّبین وِ ًتبیح حبنل اظ آى 

 .اضائِ قسُ اؾت (3)زض خسٍل قوبضُ 

ًتبیح حبنل اظ ترهیم : (3)خسٍل 

 1زپَ  2زپَ  3زپَ  4زپَ 

49 23 35 38 

32 43 34 36 

11 15 25 46 

20 14 39 47 

9 41 24 17 

19 22 29 44 

X(D) Y(D) X(O) Y(O)   

 1لُبض  49 41 58 49

 2لُبض 17 35 43 27

 3لُبض  45 55 31 37

 4لُبض  20 55 29 57

 5لُبض  30 15 23 63

 6لُبض  30 25 12 53

 7لُبض  50 20 12 32

 8لُبض  43 10 26 36

 9لُبض  60 55 24 21

 10لُبض  60 30 34 17

 11لُبض  65 20 24 12

 12لُبض  35 50 58 24

 13لُبض  ... ... ... ...

X Y   

 1زپَ   35 15

 2زپَ   35 55

 3زپَ   20 35

 4زپَ   50 35
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10 42 4 45 

30 37 33 16 

7 2 3 48 

31 21 12 8 

1 13 26 5 

50 40 28 18 

27   6 

-    ثؼس اظ ایٌىِ تؼییي گطزیس ّط یه اظ لُبضّب تَؾٍ وساهیه اظ زپَّب ؾطٍیؿسّی قًَس زض هطحلِ ثؼس هی

. ثبیؿت ضٍی لُبضّبی ترهیم زازُ قسُ هؿیطیبثی نَضت گیطز تب تطتیت ؾطٍیؿسّی لُبضّب ًیع تؼییي گطزز

ّوبًگًَِ وِ شوط گطزیس زض ایي پػٍّف، ایي فطایٌس یىجبض تَؾٍ الگَضیتن پیوبیف ٍ ثبض زیگط تَؾٍ الگَضیتن 

غًتیه نَضت گطفتِ اؾت وِ ًتبیح حبنل اظ آًْب ثِ تفهیل ثطای زپَ اٍل ثیبى هیگطزز ٍ ؾپؽ ًتبیح ولی حبنل 

قبیبى شوط اؾت وِ زض ایي هؿبلِ حساوثط هؿبفت . قسُ ثطای ّوِ زپَّب اضائِ قسُ ٍ هَضز همبیؿِ لطاض هیگیطز

.  ویلَهتط فطو قسُ اؾت300ؾیط هدبظ لىَهَتیَّب 

 ٍ هؿبفت َی قسُ زض ّط هؿیط ضا وِ تَؾٍ الگَضیتن 1هؿیطّبی تكىیل قسُ زض زپَ  (5)    خسٍل قوبضُ 

ًیع ّویي اَالػبت ضا وِ اظ الگَضیتن غًتیه حبنل قسُ  (6)پیوبیف حبنل قسُ ًكبى هیسّس ٍ خسٍل قوبضُ 

 . اضائِ هیسّس

 

(  1)هؿیطیبثی حبنل اظ الگَضیتن پیوبیف ثطای زپَ : (5)خسٍل 

هؿبفت َی قسُ زض ّط هؿیط  هؿیطّبی تكىیل قسُ 
 295.7865 0 18 44 45 46 48 

230.6300 0 5 8 6 0 - 

262.2481 0 16 47 38 0 - 

225.4739 0 17 36 0 - - 

 

 (1)هؿیطیبثی حبنل اظ الگَضیتن غًتیه ثطای زپَ : (6)خسٍل 

 هؿیطّبی تكىیل قسُ هؿبفت َی قسُ زض ّط هؿیط

276.82 0 46 5 18 48 0 

192.67 0 16 36 0 - - 

266.06 0 17 38 47 0 - 

208.85 0 45 8 6 44 0 

 

 هؿیط ایدبز قسُ اؾت وِ زض ّط وسام اظ هؿیطّب ثِ یىؿطی اظ 4    َجك ًتبیح حبنل قسُ زض ّط زٍ الگَضیتن 

ایي هُلت ضا ػٌَاى هیٌوبیس وِ  (6)زض خسٍل  (1)ثِ ػٌَاى هثبل هؿیط . لُبضّب ؾطٍیؽ زازُ قسُ اؾت
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 ثبظگكتِ 1 ضا ثِ همبنسقبى اػعام ًوَزُ ٍ ثِ زپَ 48 ٍ 18 ، 5 ، 46 ثِ تطتیت لُبضّبی 1لىَهَتیَ اٍل زض زپَ 

زض حمیمت هؿیط اٍل ثِ . الظم ثِ شوط اؾت وِ زض خساٍل ثبال زض ّط هؿیط تٌْب ًمبٌ هجسا ًكبى زازُ قسّبًس. اؾت

: نَضت ظیط هیجبقس

},,,,,,,{ 48481818554646 DODODODO   

 ثسؾت 41/944 ٍ زض الگَضیتن غًتیه ثطاثط ثب 1/1014 هؿبفت ول ثطای زپَ اٍل زض الگَضیتن پیوبیف ثطاثط ثب 

ثِ هٌظَض همبیؿِ ثیي ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ زٍ الگَضیتن شوط قسُ،  (7)زض ازاهِ زض خسٍل قوبضُ . آهسُ اؾت

. هؿیطیبثی ثِ تفىیه زض زپَّب آٍضزُ قسُ اؾت (هؿبفت ول)ّعیٌِ ول 

 

همبیؿِ ًتبیح حبنل اظ زٍ الگَضیتن : (7)خسٍل 

الگَضیتن غًتیه  الگَضیتن پیوبیف    

 1زپَ  1014.1 944.41

 2زپَ  764.5853 687.42

 3زپَ  837.2565 815.28

 4زپَ  809.5432 729.75

ّعیٌِ ول  3425.485 3176.86

 

.  ًتبیح شوط قسُ زض خسٍل ثبال حبوی اظ وبضایی ثیكتط الگَضیتن غًتیه اضائِ قسُ زض ایي پػٍّف هیجبقس

ًتیدِ - 4

    هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب زض قطایٍ ٍخَز چٌس زپَ زض قجىِ حول ٍ ًمل ضیلی ثب ّسف حسالل وطزى ّعیٌِ ٍ 

َجك یه ثطًبهِ اظ پیف تؼییي قسُ، لىَهَتیَّبیی ضا اظ چٌسیي هطوع ثِ ًَاحی اَطاف اػعام هیىٌس تب ًیطٍی الظم 

ًىتْبی وِ زض ایي پػٍّف هَضز تَخِ لطاض . ثطای اػعام لُبضّبی تكىیل قسُ اظ هجسا ثِ همهس ضا فطاّن آٍضز

گطفتِ، زض ًظط گطفتي چٌسیي زپَ ثِ خبی یه زپَ هطوعی ٍ ػسم ؾَذتگیطی هدسز لىَهَتیَّب هیجبقس وِ ثطای 

پؽ اظ ثطضؾیْبی . ًعزیىتط قسى ایي هؿبلِ ثِ قطایٍ هَخَز زض زًیبی ٍالؼی ثِ هؿبلِ افعٍزُ قسُ اؾت

نَضت گطفتِ ثطای حل هؿبلِ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب اظ هؿبلِ هؿیطیبثی ٍؾبیل ًملیِ ثب چٌس زپَ هطوعی ّوطاُ 

ثب هحسٍزیت خسیس حساوثط هؿبفت ؾیط اؾتفبزُ قسُ ٍ زٍ الگَضیتن یىی اظ ًَع اثتىبضی ٍ زیگطی فطااثتىبضی ثِ 

ثط اؾبؼ ًتبیح . ػٌَاى تىٌیىْبی حل اًتربة قسّبًس ٍ ًتبیح حبنل اظ آًْب هَضز همبیؿِ لطاض گطفتِ اؾت

حبنلِ اظ ایي پػٍّف ٍ هُبلؼبت اًدبم قسُ پیكیي الگَضیتوْبی فطااثتىبضی زض همبیؿِ ثب الگَضیتوْبی اثتىبضی 

 ثب تَخِ ثِ ایي [10].ثؿیبض ظهبًجطتط ثَزُ زض حبلیىِ خَاثْبی حبنل اظ آًْب خَاثْبیی ثب ویفیت ثبالتط هیجبقٌس
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ًىتِ ثِ ًظط هیطؾس وِ ثب تطویت ایي زٍ ًَع الگَضیتن هیتَاى خَاثْبیی ثب ویفیت ذَة ٍ زض ظهبى پبییي 

. تَلیس ًوَز

    زض اًتْب الظم ثِ شوط اؾت وِ ثطای حل هؿبلْبی ٍالؼیتط اظ هؿیطیبثی لىَهَتیَّب هیتَاى هحسٍزیتْب ٍ 

فطيیبت زیگطی ضا ًیع ثِ هسل افعٍز وِ اظ آى خولِ هیتَاى ثِ ٍخَز تٌَع زض لىَهَتیَّب، اػوبل هحسٍزیت 

ّوچٌیي هؿبلِ اؾتفبزُ ّوعهبى اظ چٌسیي لىَهَتیَ ثطای ظهبًی وِ . اقبضُ ًوَز... لسضت وكف لىَهَتیَ ٍ

.   لُبض تكىیل قسُ ثِ تؼساز ثیكتطی لىَهَتیَ ًیبظ زاضز ًیع هُطح هیكَز
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