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 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث

تؾزيع األشياء و السشتجات بأقل تكمفة و أقل سخعة أصبح مؽ األولؾيات السيسة لمجيات العاممة في مجال 
تعالج ىحه الؾرقة مذكمة تحجيج السدار األفزل لعخبات التؾزيع و  حيث التؾزيع، مثل شخكات التؾزيع و السرانع.

يسكؽ إيجاد الحل األفزل وذلػ باستخجام العجيج مؽ الخؾارزميات. و مؽ ىحه  كؽل وحيج و ليا حالتي ال يؾجج ل
الخؾارزميات، خؾارزميات الحكاء االصظشاعي. حيث تؼ إيجاد الشسؾذج الخياضي ليحه السذكمة ثؼ حميا باستخجام 

زيع. تؼ تظبيق خؾارزمية مدتعسخة خؾارزمية مدتعسخة الشسل إليجاد أفزل مدار لمعخبات عشج القيام بعسمية التؾ 
 .( إليجاد أفزل مدارMATLABالشسل في  بخنامج الساتالب )

تكمفة التؾزيع و الستسثمة في اقل مدافة تقظعيا العخبات  و الشتائج أعيخت أن استخجام ىحه الظخيقة يقمل مؽ زمؽ
أخيخًا فان الحل الستحرل عميو قابل  ميا بعسمية التؾزيع و كحلػ اقل زمؽ مقارنة بالتؾزيع العذؾائي، واعشج قي

 لمتظبيق في بالدنا لمتقميل مؽ تكمفة التؾزيع خاصة في تؾزيع السؾاد الغحائية و السشتجات البتخولية و غيخىا.
 

 الكلمات الدالة
 مذكمة عخبات التؾزيع؛ تحجيج السدار األفزل؛ خؾارزمية مدتعسخة الشسل.

 

 المقـدمــة .1
السخكبة مؽ أىؼ السؾاضيع التي تعشى بالجراسة و البحث في مجال بحؾث العسميات و أنغسة تعتبخ مدألة تؾجيو  

تقميل تكمفة التؾزيع لمدمع و السشتجات. و ىحه السدألة مؽ أكثخ مدائل األمثمية  تؾزيع الدمع و التي تيجف إلى
كل أسي حل ىحه السدالة بذلحيث يدداد زمؽ البحث  NP-hardتعقيجًا، و ترشف عمى أنيا  

(Exponentiallyكمسا زاد حجؼ السدالة )[1] و يسكؽ اعتبار مدألة تؾجيو العخبة تعسيؼ  لسدألة البائع .
( و يكسؽ الفخق بيشيسا في محجودية حسؾلة العخبة بالشدبة Traveling salesman Problemالستجؾل )

. ىشاك العجيج [2](Dantzig & Ramsetبؾاسظة العالسان ) 1958لسدألة تؾجيو العخبة و قج قجمت سشة 
ؽ، الخؾارزميات  السزبؾطة و التقخيبية لحل ىحه السدالة و ترشف إلي نؾعي مؽ الخؾارزميات التي تدتخجم

(Exact and Approximate Algorithms )[3,4].  طخيقيا الخؾارزميات السزبؾطة يسكؽ عؽ
الحجؼ حيث تحتاج إلى وقت طؾيل ججًا لمؾصؾل إلى كشيا غيخ مشاسبة لمسدائل كبيخة الؾصؾل إلي الحل األمثل ل

في حل مدالة تؾجيو العخبة خؾارزمية التفخع و القظع  ةالحل، و مؽ ابخز ىحه الخؾارزميات السدتخجم
(Branch and Cut الشؾع الثاني ىؾ الخؾارزميات التقخيبية و التي يسكؽ عؽ طخيقيا الؾصؾل إلي حل .)
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تؾجيو السخكبة، و تشقدؼ  مقبؾل، و ىي مؽ الخؾارزميات الفعالة في حل مدألة قخيب مؽ الحل األمثل و في زمؽ
 Heuristic and Meta-Heuristicؽ الخؾارزميات اإلرشادية و ما وراء اإلرشادية )إلي نؾعي

Algorithms و مؽ أكثخ الخؾارزميات اإلرشادية استخجامًا لحل مدألة تؾجيو العخبة ىي خؾارزمية الجار .)
( ، أما ما وراء اإلرشادية فيشاك العجيج مؽ الخؾارزميات ، Nearest Neighbor Algorithm)األقخب 

 الخؾارزمية الجيشية و خؾارزمية مدتعسخة الشحل. و ومؽ أبخزىا خؾارزمية مدتعسخة الشسل،
لتي يسكؽ تيجف ىحه الؾرقة إلي السداىسة في حل مدألة تؾجيو العخبات باستخجام خؾارزمية مدتعسخة الشسل و ا 

ن حل ىحه يؽ العسمية االقترادية، و كحلػ فإاالستفادة مشيا في تحديؽ وسائط الشقل و التؾزيع و بالتالي تحد
السدألة يعظي حافدًا لمسرانع و الذخكات العاممة في مجال التؾزيع إليجاد أفزل الظخق لعسمية التؾزيع و التي 

 تعؾد بالشفع عمييا و عمى السدتيمكيؽ. 
لؾرقة سيتؼ إيجاد التسثيل الخياضي لسدالة تؾجيو السخكبة ثؼ حميا باستخجام خؾارزمية مدتعسخة الشسل و في ىحه ا

( ألكثخ MATLABفي بخنامج الساتالب ) امقارنة الحل مع خؾارزمية الجار األقخب. الخؾارزميتان تؼ تظبيقيس
. الشتائج الستحرل عمييا بائؽ( لعجد مختمف مؽ الد Locationsمؽ عيشة عذؾائية تحتؾي عمى السؾاقع )

مؽ خؾارزمية الجار األقخب.  ىحه الشتائج يسكؽ االستفادة مشيا  ةً ن خؾارزمية مدتعسخة الشسل أكثخ كفاءأعيخت بأ
 في بالدنا لحل مذكمة تؾجيو السخكبات و ذلػ لتقميل تكمفة التؾزيع في مجال تؾزيع الدمع و السشتجات. 

 :مدألة توجيه العربات .2

مؽ الدبائؽ  Nمؽ العخبات في مدتؾدع التؾزيع، و يؾجج مجسؾعة  Mتعخف مدالة تؾجيو العخبات بأنو يؾجج عجد 
، كل عخبة ليا حسؾلة    يخاد زيارتيا. كل زبؾن يتؼ زيارتو مخة واحجة بؾاسظة عخبة واحجة و لو طمبيو معيشة 

ىؾ إيجاد أفزل مدار )السدار األقرخ(  لكل  ، السظمؾب   و كحلػ أقرى مدافة يسكؽ قظعيا     معيشة 
عخبة بحيث يتؼ زيارة كل الدبائؽ مخة واحجة و العؾدة إلي مدتؾدع التؾزيع. يتؼ دراسة مدألة تؾجيو السخكبة تحت 

  :[5]الفخضيات و القيؾد التالية 
 السخكبات السدتخجمة تكؾن متساثمة. -
 أقرى حسؾلة لمسخكبة محجودة. -
 معخوفو مدبقًا. طمبات الدبائؽ -

 أما القيؾد فتتمخص في التالي:
 كل العخبات تبجأ رحمتيا و تشتيي في مدتؾدع التؾزيع. -
 كل زبؾن يتؼ زيارتو مخة واحجة بؾاسظة عخبة واحجة. -
 وز أقرى حسؾلة لمعخبة.األظمبيو الكمية لكل مدار يجب أن ال تتج -

 النموذج الرياضي لمدألة توجيه العربات

حيث   G = (V,A) لكي يتؼ الحرؾل عمي الشسؾذج الخياضي لسدألة تؾجيو العخبة، يتؼ تسثيل السدألة بالسخظط  
V= (0,1,...,N)  تسثل مؾقع مدتؾدع التؾزيع،  0الدبائؽ السخاد خجمتيؼ و العقجة  مؾاقعتسثل العقج و ىي ىشا

مرفؾفة السدافات      ، و تسثل العقجما بيؽ  تسثل األضالع +               (   )*   بيشسا  
(   )                  لالنتقال بيؽ العقج و ىي مرفؾفة متساثمة أي أن؛   ، و يسكؽ إيجاد     
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دالة اليجف و التي مؽ خالليا يتؼ الحرؾل عمى السدارات ذات التكمفة األقل لكل عخبة مع وجؾد مجسؾعة مؽ 
 التالي:القيؾد عمى الشحؾ 
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 حيث
 ( دالة اليجف و التي تقمل السدافة الكمية السقظؾعة بؾاسظة العخبات. 1تسثل السعادلة )

( فيزسشان أن كل 3,4( فيزسؽ أن كل السدارات تبجأ و تشتيي في مدتؾدع التؾزيع. أما القيجان )2و القيج )
( يزسؽ أن طمبيات 5زبؾن يتؼ خجمتو مخة واحجة بؾاسظة عخبة واحجة تغادر و تخجع إلى مدتؾدع التؾزيع. القيج )

( فيزسؽ أن السدافة 6. أما القيج )  وز أقرى حسؾلة لمعخبة الؾاحجة افي السدار الؾاحج ال تتج   الدبائؽ 
( ىؾ قيج 7. بيشسا القيج )   قرى مدافة يسكؽ قظعيا بؾاسظة كل عخبةوز أاال تتج    السقظؾعة لكل مدار 

 يتؼ تحجيجىسا كالتالي: 1 ,0الثشائي. الستغيخات 
     

   ،   iقادمة مؽ الدبؾن   jوصمت إلي الدبؾن  mإذا كانت العخبة       
 غيخ ذلػ.      

 خوارزمية مدتعمرة النمل
كيفية  ل التي  تحاكي الغاىخة الظبيعية  الشسل مؽ خؾارزميات الحكاء االصظشاعي وتعتبخ خؾارزمية مدتعسخة س 

( Macro Dorigoعؽ طخيق ماكخو دوريجؾ ) 1992البحث عمي الظعام ألمة الشسل. و قج اكتذفت سشة 
 Optimization Learning andو الحي كان عشؾانو ) [6] و في أطخوحة الجكتؾراه أثشاء بحث

Natural Algorithms حيث تؼ دراسة الترخف الظبيعي لمشسل عشج تحخكو مؽ مدتعسختو لمبحث عؽ )
الظعام، و وجج أن الشسل يدتظيع إيجاد اقرخ مدار عشج ذىابو مؽ مدتعسختو إلي مرجر الظعام و رجؾعو مخة 

يسيائية أخخى إلي مدتعسختو و ذلػ باالترال غيخ السباشخ مع بقية أعزاء السدتعسخ عؽ طخيق  إفخاز مادة ك
( عمى السدار األقرخ ليتسكؽ بقية أعزاء السدتعسخة مؽ معخفة السدار Pheromoneتدسى فيخمؾن )

 .األقرخ لسرجر الظعام
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( يذخح كيف 1) في الذكلجاد اقرخ مدار فان السثال و لتؾضيح الترخف الظبيعي لمشسل و كيف يدتظيع إي
 .[7] يدتظيع الشسل تؾصيل مدار تؼ قظعو بؾاسظة حاجد )حجخ(

 

 
 مثال يؾضح كيف يدتظيع الشسل تؾصيل مدار تؼ قظعو :(1الذكل )

حاجد وضع أ( ، فجأًة -1الشسل يديخ في خط مدتقيؼ مؽ عذو إلي مرجر الظعام كسا ىؾ مؾضح في الذكل )
ال تدتظيع تتبع أثخ  الحلػ فان السجسؾعة التي تؼ قظع السدار عميي ،قظع السدارف قظعة مؽ حجخ مثالً ل
ا بحيث تختار إما يب(، و مؽ ثؼ فانو عمييا تعجيل اتجاى -1( كسا في الذكل )Pheromoneفيخمؾن )ال

ار الحىاب في اتجاه اليدار الحىاب في اتجاه اليسيؽ أو الذسال، في ىحه الحالة نرف السجسؾعة مؽ الشسل ستخت
السدار  اختارت بذكل عذؾائية الشسل التي ج(.  مجسؾع-1قية ستختار اتجاه اليسيؽ كسا في الذكل )و الب

قظعو مقارنة ( الحي تؼ Pheromoneفيخمؾن )ال األقرخ حؾل الحاجد ستتسكؽ  بذكل أسخع مؽ وصل أثخ
فيخمؾن ال قية السجسؾعة التي اختارت السدار األطؾل.  و بالتالي فان السدار األقرخ ستدداد كسية أثخبب
(Pheromoneعم ) ن اكبخ عجد مؽ الشسل سيفزل ىحا السدار كسا ىؾ أيو في الدمؽ أقل و ىحا يؤدي إلي

د(. برؾرة عامة فان الشسل يسكشو إيجاد السدار األقرخ بيؽ مدتعسختو و مرجر  -1مؾضح في الذكل )
البعض عؽ طخيق  ياكؽ تدتعسل االترال غيخ السباشخ مع بعزجون استعسال أي معمؾمات خاصة و لالظعام ب

 . و يسكؽ تمخيص خظؾات الخؾارزمية كالتالي:اإفخازى لتي( اPheromoneفيخمؾن )المادة 
 عجد قميل مؽ الشسل تقؾم بالبحث عؽ الظعام بذكل عذؾائي حؾل السدتعسخة. -
 واحجة مشيا فقط وججت مرجر الظعام. -
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( عمى األرض عشج عؾدتيا إلى السدتعسخة بعج الحرؾل Pheromoneفيخمؾن )ال تقؾم ىحه الشسمة بإلقاء أثخ -
 الظعام.عمى 

( فانو Pheromoneفيخمؾن )ال يجج أثخ ةً أعشجما يتحخك بقية الشسل بذكل عذؾائي حؾل السدتعسخة و فج -
 يقؾم عمى الفؾر بتتبع ىحا األثخ.

( فان الشسل سيجج الظعام و عشج رجؾعو إلى السدتعسخة Pheromoneفيخمؾن )ال عؽ طخيق تتبع أثخ -
 عمى نفذ السدار و بحلػ سيتقؾى أكثخ. ( Pheromoneفيخمؾن )السيفخز مديج مؽ 

(  و بحلػ يسكؽ Pheromoneفيخمؾن )ال نتيجة الترخف العذؾائي لمشسل فان بعض مشو ال يتتبع أثخ -
 الحرؾل عمى مدارات أخخى مسكشة.

 (  يبجأ في التبخخ و بحلػ تقل قؾة جحبو.Pheromoneفيخمؾن )ال عشج نقظة معيشة فان أثخ -
 (.   Pheromoneفيخمؾن )ال الحرؾل عمى السدار األقرخ و الحي يكؾن أكثخ قؾة  ألثخفي الشياية سيتؼ  -

 خوارزمية مدتعمرة النمل لمدألة توجيه العربات    
مدألة تؾجيو العخبات مؽ السدائل التي ليا تظبيقات عجيجة بذكل يؾمي في تؾزيع السشتجات و البزائع السختمفة 

و تتمخص فكخة   .األمثلكؽ يؾجج ليا حمؾل قخيبة مؽ الحل يؾجج ليا حل أمثل و لي مذكمة ال عمى الدبائؽ، و ى
مؽ الشسل يتؼ وضعيا في عقجة   kخؾارزمية مدتعسخة الشسل الخاصة بسدألة تؾجيو العخبات في انو يؾجج عجد 

مؽ  kيج عجد ( سيتؼ تؾلIterationالبجاية )مدتؾدع التؾزيع(. كل نسمة تؾلج حل واحج أي انو في كل تكخار )
 الحمؾل يتؼ تخديؽ حاًل مشيا فقط و ىؾ الحل األفزل.

بيا يبجأ عشج عقجة البجاية ويدداد باختيار الدبائؽ واحجًا تمؾ األخخ  اً وىحا يعشي أن كل نسمة ستكؾن مدارًا خاص
يي عشج نفذ حتى يكتسل كل الدبائؽ. كل نسمة ستبجأ في تكؾيؽ مدارىا في عقجة البجاية )مدتؾدع التؾزيع( ويشت

بشاًء عمى واحجة مؽ الظخيقتيؽ  jإلي العقجة الالحقة  iالعقجة. في كل خظؾة تشتقل الشسمة مؽ العقجة الحالية 
 :[8,9]لالنتقال االحتسالي 

 ( Exploitationطخيقة االستغالل ) -1
( عمى Pheromoneفيخمؾن )الدبؾن القادم بشاًء عمى وجؾد أكبخ كسية مؽ مادة ال الختيارو ىي تقؾد الشسل 

 استخجام العالقة التالية ب ذلػذلػ الدبؾن و  إلىالسدار السؤدي 

  {
      {(   )(   )

 }                           
                                                                   

 

 حيث
الحالية و مجسؾع العقج  i( السؾجؾدة عمى السدار الخابط بيؽ العقجة Pheromoneفيخمؾن )ىي كسية ال      

 السسكؽ الحاىب إلييا. jالالحقة 
 ىي مرفؾفة تسثل معكؾس السدافة بيؽ كل العقج.     
( و قيستيا دائسا أكبخ مؽ Pheromoneىي تسثل درجة األىسية ما بيؽ السدافة و كسية الفيخمؾن )   

 .(   )الرفخ 
 ىي عبارة عؽ ذاكخة العسل يتؼ فييا تخديؽ كل الدبائؽ الحيؽ تؼ زيارتيؼ.      
 ( Explorationطخيقة االستكذاف ) -2
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و ىي تقؾد الشسل إلي اختيار الدبؾن الالحق عذؾائيًا بشاًء عمى عالقة التؾزيع االحتسالي التالية و التي تجعؼ 
 (.Pheromoneاألكثخ كسية مؽ مادة الفيخمؾن )اختيار الدبؾن الالحق بشاء عمى السدار األقرخ و 

   
   {

[   ]
 
[   ]

 

∑ [   ]
 
[   ]

 
    

                     

                                             

 

 :حيث
   
 ىي تسثل االحتسالية الختيار الشسل لمسدار الالحق.   
 . األىسية الشدبية لكسية الفيخمؾن ىي متغيخ يتحكؼ في     

يدتخجم لحلػ، ىحا الستغيخ يحجد مدبقًا     لكي يتؼ السؾازنة بيؽ طخيقة االستغالل أو االستكذاف فان الستغيخ 
 األىسية الشدبية ما بيؽ طخيقة االستغالل أو االستكذاف و قيستو ما بيؽ الرفخ و الؾاحج. و يتؼ اختيار طخيقة

ىؾ     ، أما في غيخ ىحا الذخط فانو يتؼ اختيار طخيقة االستكذاف. حيث        االستغالل عشجما يكؾن  
 عبارة عؽ متغيخ عذؾائي مشتغؼ يتؼ تؾزيعو ما بيؽ الرفخ و الؾاحج.

خمؾن ين أثخ الفإل مدار. و  لكي يتؼ تحديؽ الحل فتدتسخ ىحه العسمية حتى يتؼ زيارة كل الدبائؽ و حفظ أفز
(Pheromone يتؼ تحجيثو لستابعة حخكة الشسل، ىحا التحجيث يتؼ محميا بعج أن يقؾم كل الشسل بإنذاء )

( الستخسب عمى كل السدارات التي تؼ Pheromoneتو و يتؼ عؽ طخيق تقميل كسية مادة الفيخمؾن )امدار 
 التاليةخمؾن و يحدب عؽ طخيق السعادلة يزيارتيا، و ىؾ يحاكي عسمية التبخيخ لمف

     (    )          
 :حيث

 ىي الكسية االبتجائية لمفيخمؾن لكل السدارات.    .  و   (        )ىي معجل التبخخ و قيستيا      
أما التحجيث األخخ فيتؼ بعج الحرؾل عمى أفزل مدار في كل تكخار و ذلػ عؽ طخيق زيادة كسية الفيخمؾن 

 يتؼ عؽ طخيق العالقة التالية: و عمى ذلػ السدار
     (    )       

   
ىؾ مقجار افزل مدار تؼ حفغو. ىحا التحجيث يؾجو بقية الشسل لتتبع السدار الحي تؼ زيادة      :حيث

 الفيخمؾن عميو مع احتسالية كبيخة ليكؾن ىؾ الحل األمثل.
 

 والمناقذة  النتـائـج .3

(، البيانات MATLABالشسل لحل مدألة تؾجيو السخكبة في بخنامج الساتالب )تؼ تظبيق خؾارزمية مدتعسخة 
( مجسؾعة مؽ الدبائؽ تؼ تؾليجىا بظخيقة Locationsالتي تؼ استخجاميا عبارة عؽ عيشات مختمفة لسؾاقع )

و كان اليجف ىؾ الؾصؾل إلي اقل مدافة مقظؾعة لسجسؾعة مؽ العخبات و  Km 50عذؾائية في مداحة  
مؽ القيؾد كأقرى  ةتقميل عجد العخبات السدتخجمة و الحي بجوره سيقمل مؽ تكمفة التؾزيع مع وجؾد مجسؾعكحلػ 

حسؾلة لمعخبة و أقرى مدافة تدتظيع العخبة قظعيا. و لسقارنة الشتائج الستحرل عمييا تؼ استخجام خؾارزمية 
أن العخبة تخخج  في تتسثل خظؾاتياي حيث لتؾزيع الكالسيكا لظخيقة إلي حج ما األقخب و التي ىي قخيبةالجار 

و مشو إلى الدبؾن األقخب حتى يكتسل كل الدبائؽ مع األخح في االعتبار  مؽ مدتؾدع التؾزيع إلى اقخب زبؾن 
زبؾن  26( السدارات الستحرل عمييا لسجسؾعة مؽ الدبائؽ عجدىؼ 2يؾضح الذكل رقؼ ) القيؾد الدابق ذكخىا.
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مدتعسخة الشسل، و تذيخ األرقام إلي مؾاقع الدبائؽ و األسيؼ إلي السدافات بيؽ الدبائؽ مع باستخجام خؾارزمية 
عخبات  6مدارات أي يسكؽ استخجام  6. تؼ الحرؾل عمى  0بعض و مدتؾدع التؾزيع و الحي يخمد لو بالخمد 

رات الستحرل عمييا ( يبيؽ السدا3، بيشسا الذكل رقؼ ) Km 384.68لكل عخبة مدار و بسدافة كمية مقظؾعة 
 . Km 521.72مدارات و بسدافة كمية  9مؽ استخجام خؾارزمية الجار األقخب و كان عجدىا 

 
 السدارات و السدافة الكمية الستحرل عمييا مؽ استخجام خؾارزمية مدتعسخة الشسل(: 2شـكل رقــؼ )

 
 ام خؾارزمية الجار األقخبالسدارات و السدافة الكمية الستحرل عمييا مؽ استخج(: 3شـكل رقــؼ )
، بيشسا الججول زبؾن و التي تبيؽ الفخق بيؽ الخؾارزميتيؽ 26( الشتائج الستحرل عمييا لعجد 1يبيؽ الججول رقؼ )

  السدافة السقظؾعة و عجد العخبات السدتخجمة و ( يبيؽ مقارنة بيؽ الخؾارزميتيؽ مؽ حيث عجد الدبائؽ، 2رقؼ )
 زبىن 96المتحصل عليها لعدد (: الىتائج 3الجدول رقم )
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 خوارزمية الجار األقرب خوارزمية مدتعمرة النمل 

عدد 
 العربات

6 9 

المدافة 
الكلية 

المقطوعة 
(Km) 

384.677 521.717 

 0←3←15←8←10←0 المدارات
0←23←20←14←13←0 
0←18←24←4←22←25←0 
0←6←9←19←12←1←0 
0←16←11←5←2←0 
0←7←21←17←26←0 

0←10←8←16←11←6←9←19←12←0 
0←18←24←21←17←26←0 
0←7←23←20←14←13←0 
0←4←22←25←0 
0←15←0 
0←1←0 
0←5←0 
0←2←0 
0←3←0 

  

 (: مقاروة بيه خىارزمية مستعمرة الىمل و الجار األقرب.9الجدول رقم )

 خوارزمية الجار األقرب خوارزمية مدتعمرة النمل عدد الزبائن
السدافة السقظؾعة  العخباتعجد  Kmالسدافة السقظؾعة  عجد العخبات

Km 
62 6 384068 9 521.72 
05 9 593.26 15 805.37 
05 13 860.99 18 976.67 

165 19 1298.4 31 1594.6 
 

( يتبيؽ أن استخجام 1،2ول )ا( و الجج2،3ل الشتائج الستحرل عمييا و السؾضحة في األشكال )مؽ خال
تائج أفزل مؽ استخجام خؾارزمية الجار األقخب تعظي ن في حل مدألة تؾجيو السخكبة خؾارزمية مدتعسخة الشسل

مؽ حيث تحجيج أفزل السدارات و تقميل عجد العخبات السدتخجمة في التؾزيع و كحلػ السدافة الكمية السقظؾعة 
عشج % 33 بشدبة  تبيؽ انو يسكؽ تقميل عجد العخبات (2،3األشكال )( و 1بؾاسظة مجسؾع العخبات. فالججول )

نو يسكؽ تقميميا كحلػ بالشدبة لمسدافة السقظؾعة فإاستخجام خؾارزمية مدتعسخة الشسل مقارنة بالجار األقخب و 
ن خؾارزمية مدتعسخة الشسل مؽ الخؾارزميات التكخارية و التي تعتسج عمى عجد . في السقابل فإ % 26بشدبة 

( العالقة بيؽ 4األمثل أو القخيب مؽ األمثل، و يؾضح الذكل ) معيؽ مؽ التكخارات حتى يتؼ الؾصؾل إلي الحل
 تكخار و أفزل حل تؼ الحرؾل عميو ىؾ  300أفزل حل و عجد التكخارات، حيث كان عجد التكخارات  
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Km1298.4  زبؾن، و ىحا الدمؽ يعتبخ زمؽ جيج لمؾصؾل إلي الحل و  120دقيقة لعجد  10.63في زمؽ
 ائؽ )حجؼ السذكمة( .سيدداد كمسا زاد عجد الدب

 
 زبؾن  120لخؾارزمية مدتعسخة الشسل لعجد بيؽ أفزل ناتج و عجد التكخارات  (: العالقة4الذكل )

 

  االستنتاجات .4

مدألة تؾجيو العخبة تؼ تسثيميا رياضيًا و إيجاد حل ليا باستخجام خؾارزمية مدتعسخة الشسل،  أعيخت الشتائج التي 
خؾارزمية مدتعسخة الشسل أكثخ كفاءة  في حل مدألة تؾجيو العخبة مقارنة بخؾارزمية الجار تؼ الحرؾل عمييا بأن 

ة و األقخب، فقج تؼ تقميل السدافة السقظؾعة بؾاسظة العخبات و كحلػ عجد العخبات و الحي بجوره سيقمل مؽ تكمف
 لعيشات مختمفة في زمؽ مقبؾل األمثليغًا انو يسكؽ الؾصؾل إلي حل قخيب مؽ أزمؽ التؾزيع. الشتائج أعيخت 

 التـوصيـات .5
 ل البحث في مدألة تؾجيو العخبة و حميا يسكؽ الخخوج بالتؾصيات التالية:مؽ خال

 ةتظبيق حل ىحه السدالة عمى ارض الؾاقع في بالدنا في العجيج مؽ السجاالت مثل تؾزيع السشتجات الغحائي -1
تؾزيع السشتجات البتخولية و  و مؽ السدتؾدعات الخئيدية إلي الفخعية أو مؽ السدتؾدعات الفخعية إلي الدبائؽ،

 .سؾف يقمل مؽ تكمفة عسمية التؾزيع و يعؾد بالفائجة عمى العسمية االقترادية العجيج مؽ التظبيقات األخخى 
مدائل تؾجيو العخبة مثل: مدألة تؾجيو العخبة مع تظبيق خؾارزمية مدتعسخة الشسل عمى األنؾاع األخخى مؽ  -2

 مثل نقل طمبة السجارس. و التؾزيع و التي ليا تظبيقات عجةوجؾد نؾافح زمشية، و مدألة تؾجيو العخبة مع التجسيع 
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مؽ بعض الغؾاىخ  حكاء االصظشاعي األخخى و السدتؾحاتحل مدألة تؾجيو العخبة باستخجام خؾارزميات ال -3
و خؾارزمية سخب الظيؾر  (BCO) (، خؾارزمية مدتعسخة الشحلGAمثل الخؾارزمية اليجيشية )الظبيعية  

(PSO). 
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