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بهينهسازی هزينه ،زمان و کيفيت در فرايند توليد مرغ گوشتی با تلفيق الگوريتم ژنتيک ( )NRGA-IIو منطق
فازی
4

عرفان خسروانیمقدم ،1محمد شريفی ،*2شاهين رفيعی ،3پيام حاتمی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکدۀ مهندسی و فناوری
کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2استادیار ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران،
 .3استاد ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،فیزیولوژی دام ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1393/9/24 :تاریخ تصویب)1394/2/5 :

چکيده
از مسائل بسیار مهم در مدیریت تولید ،انتخاب بهترین گزینه برای انجام هرکدام از فعالیتهای تولید بهنحوی است که
هزینه و زمان کمترین مقدار و باالترین کیفیت ممکن را داشته باشد .با توجه به تعداد زیاد فعالیتها و گزینههای انتخابی
برای هر فعالیت ،معموالً این انتخاب جواب منحصربهفردی ندارد و میتوان با استفاده از تابع مطلوبیت و اختصاصدادن
وزن هایی به زمان و هزینه و کیفیت ،بهترین جواب را از بین جوابهای بهدستآمده انتخاب کرد .از آنجا که در دنیای
واقعی عدم قطعیت وجود دارد ،پس برای رسیدن به مدیریت دقیق بایستی به عدم قطعیت نیز توجه شود .در این مقاله
یک مدل ریاضی فازی برای شبکهای از فعالیتها پیشنهاد میشود ،تا از میان شیوههای ممکن و موازنۀ معیارهای آنها،
بهترین شیوۀ اجرا برای هر فعالیت مشخص شود .بدین منظور از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب برای حل
این مسئله استفاده و بهترین شیوههای انجام هر فعالیت برای تولید مرغ گوشتی از تخممرغ تا کشتار ارائه شد و مقدار
زمان ،هزینه و کیفیت به ترتیب  1793/8ساعت و  911/99میلیون تومان و 48درصد محاسبه شد.
کليدواژگان :الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی چندهدفه ،جواب پارتو ،مرغ گوشتی ،منطق فازی.

مقدمه

1

طی دهه های گذشته ،با توجه به اهمیت گوشت مرغ و باالبودن
هزینۀ تولید بهدلیل ضریب تبدیل غذایی باال در ایران در مقایسه
با کشورهای توسعهیافته ،مدیریت و کنترل دقیقی در هر دورۀ
تولیدی الزم است .تولید ،مبتنی بر سه نهادۀ اصلی زمین ،نیروی
کار ،و سرمایه است ،اما بدون عنصر چهارم یعنی نهادۀ مدیریت،
تولید اتفاقی و برحسب تصادف خواهد بود .کارایی چه از نظر
اقتصادی و چه از نظر فیزیکی به مهارت مدیر در ترکیب این
منابع به شیوههای مناسب و اثربخش ،متکی است .با توجه به
فضای رقابتی کسب وکار و محدودیت منابع ،بایستی برای
دستیابی به اهداف به مدیریت بیشتر توجه شود که از این
اهداف میتوان به افزایش کیفیت ،کاهش مدت زمان و
* نویسندۀ مسئولm.sharifi@ut.ac.ir :

هزینههای اجرایی اشاره کرد .حال سؤال این است که چگونه
میتوان به چنین اهدافی دست یافت؟ چالش اصلی پیش روی
مدیران ،انتخاب رویکردی مناسب برای یافتن ترکیبهای بهینۀ
زمان ،هزینه ،و کیفیت تولید است .بهطور کلی روشهای
گوناگون بهینهسازی زمان و هزینه به سه دستۀ ابتکاری ،ریاضی
و فراابتکاری تقسیم میشوند .از روشهای ابتکاری میتوان مدل
شیب هزینۀ مؤثر زیمنس ( ،)Simens, 1971روش فوندال
( ،)Fondahel, 1961و روش سختی مصلحی ()Moslehi, 1993
اشاره کرد .از روشهای ریاضی میتوان روش برنامهریزی خطی
پاگنونی ( ،)Pagnoni, 1990روش برنامهریزی عدد صحیح
پترسون و هابر ( ،)Patterson & Huber, 1974و روش
برنامهریزی ترکیبی خطی لئو و همکاران ( )Leu et al., 2005را
نام برد .در این راستا همچنین محققانی بر مبنای الگوریتم
ژنتیک ( )Feng, 1997تالشهایی را در زمینۀ ارائۀ راهحلهای
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بهینۀ مطلق ،انجام دادند .البته در تمامی تحقیقات بهعلت
پیچیدگی کار ،توجهی به عدم قطعیتهای موجود در ماهیت
مسئله نشده و مسائل در فضای قطعی انجام گرفته است ،اما در
پروژههای واقعی عوامل زمان و هزینه همواره دستخوش تغییرات
زیادی هستند .از این رو برای برطرفکردن این مشکل ،موازنۀ
دوهدفۀ زمانـهزینه را در فضای عدم قطعیت مطالعه کردند
( .)Feng et al., 2000; Azaron et al.,2005بهتدریج محققان
به این نتیجه رسیدند که تولید در یک زمان مناسب و با
کمترین هزینه ،بدون درنظرگرفتن کیفیت اجرا ،معقول نیست و
بهدنبال راهکارهایی برای حل این مسئله بودند .تجربۀ موفق
الگوریتمهای بهینهسازی فراابتکاری در حل مسئلۀ بهینهسازی
زمانـهزینه باعث شد تا محققان تمرکز خود را برای حل مسئلۀ
بهینهسازی سهمعیارۀ زمان ،هزینه ،و کیفیت به این الگوریتم
معطوف کنند .محققانی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک
( )Rayes et al., 2005و نسخۀ جدید توسعهدادهشدهای از
Iranmanesh et al., ( PGA
الگوریتم ژنتیک به نام Fast
 )2008و با نرمافزار الگوریتم ژنتیک به نام "سامانه بهینهسازی
چندهدفۀ منابع اجرایی خودکار )Razek et al., 2010("10
مسئلۀ بهینهسازی سهبعدی زمان ،هزینه و کیفیت را حل کردند.
در تحقیقات فوق اهداف بهصورت قطعی در نظر گرفته شده
است در صورتیکه در دنیای پیچیدۀ واقعی همۀ این موارد مبهم
و غیرواقعی است .از این رو تئوری منطق فازی برای
درنظرگرفتن این عدمقطعیتها در طول فرایند حل مسئله بهکار
گرفته شده است و ازطریق آن میتوان هزینه و زمان و کیفیت
را به گونهای بهینهسازی و تعیین کرد که بسیار نزدیک به
واقعیت باشد .در این پژوهش سعی بر آن شد که از بین
روشهای گوناگون اجرای هر فعالیت در طول فرایند تولید،
بهترین روش با توجه به شرایط مؤثر بر تولید انتخاب شود و
بتوان تولید مرغ گوشتی را با کمترین هزینه و زمان و باالترین
کیفیت ممکن به سرانجام رساند.

مواد و روشها
تعريف مسئله

در این تحقیق فرایند تولید مرغ گوشتی در بروجرد برای سی
هزار جوجه از جوجهکشی تا کشتار در چهارده فعالیت خالصه
شده است که هر فعالیت با توجه به شرایط اجرای آن فعالیت
بهطور متوسط دارای چهار شیوۀ متفاوت اجرایی است و هر
شیوه خود دارای زمان ،هزینه ،و کیفیت بهصورت اعداد فازی
مثلثی جداگانه است (شکل  .)1برای مثال فعالیت سرزنی و
پرکنی (فعالیت شمارۀ  )10را میتوان درمجموع با  15و  17و

 19و  21کارگر انجام داد .با توجه به تعداد کارگر ،میزان زمان،
هزینه و کیفیت کار برای مقدار کار ثابت تغییر میکند.
جابهجایی مرغهای بستهبندیشده را نیز میتوان با سه مدل
ماشین گوناگون که در دسترس است و از نظر کیفیت و هزینه
متفاوت هستند ،انجام داد .همچنین در قسمتهایی که به
ضدعفونیکردن نیاز است ،از مواد ضدعفونیکنندۀ گوناگون که
هزینه و کیفیت متفاوتی دارند ،میتوان استفاده کرد.

شکل  .1نحوة نمايش اعداد فازی مثلثی

با توجه به این موضوع تعداد حاالت تکمیل این فرایند
تولید مرغ گوشتی دارای  m^nحالت است که در آن  ،mتعداد
شیوۀ انجام هر فعالیت و  ،nتعداد فعالیتهاست .از این رو
بایستی بهترین حالت ممکن را که شامل کمترین هزینه ،زمان،
و بیشترین کیفیت است پیداکرد .همچنین شبکه و روابط بین
فعالیتها (شکل )2و نام هریک از فعالیتها (جدول )1آمده
است.
جدول  .1شماره و نام فعاليتها در فرايند توليد

نام فعالیت
خرید تخممرغ مادر و چیدن در سینیهای ستر و ضدعفونی
قرارگیری تخممرغها در دستگاه ستر و هچر
شمارش جوجه و بستهبندی
شستشوی سینیهای هچر
شستشو و ضدعفونی سالن مرغداری
خرید جوجه و انتقال جوجهها از جوجهکشی به سالنهای
مرغداری
پرورش جوجهها
بارگیری مرغها از سالنهای مرغداری
خرید و انتقال مرغ از مرغداری به کشتارگاه
سرزنیـپرکنی و تخلیۀ اندرونهها
شستشوی مرغها
پابندزنی و اتاق سرد
بستهبندی مرغ و وزنکشی
خرید مرغ از کشتارگاه و انتقال به مرکز فروش

شمارۀ
فعالیت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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نمایش تصویری ارتباط مابین فعالیتها از نظر تقدم و تأخر آنها
نسبت به یکدیگر است .برای رسم شبکه از روش شبکۀ گرهای
استفاده شد که در این روش ،فعالیت داخل گره ( 1)AONنوشته
میشود و بردار نشانگر تقدم و تأخر فعالیتهاست (شکل .)2

ترسيم شبکه

ترسیم شبکه روشی برای نمایش فعالیتها و تقدم و تأخر
آنهاست .پس از مشخصشدن فعالیتها ،پایه و مبنای اصلی
برای برنامهریزی و کنترل ،شبکه است .شبکۀ فعالیتها درواقع

5

10

9

8

11

12

13

7

3

6

1

2

S
tart

4

14

End

شکل  .2شبکۀ گرهای فعاليتها در فرايند توليد مرغ گوشتی

بررسی و مدلسازی تابع هدف

همانطور که در شکل  2نمایان است شبکه تقریباً بهصورت
خطی است ،بنابراین طوالنیترین مسیر ،مسیر بحرانی است که
از نظر زمانی بیشترین مدت را برای اتمام فرایند تولید بهخود
اختصاص میدهد (مسیرهای ،12 ، 11 ،10، 9، 8، 7، 6، 3، 2 ،1
)14، 13؛ از این رو برای محاسبات زمانی در الگوریتم ،مقدار
زمان فعالیت  4و  ،5صفر در نظر گرفته میشود (این دو فعالیت
بهطور موازی با فعالیتهای دیگر انجام میشود) .در این پژوهش
برای معرفی دادههای جمعآوریشده به نرمافزار از آرایههای
سلولی استفاده شد .بدینگونه که در هر روش سه هزینه و سه
زمان و سه کیفیت در درون یک سلول معرفی میشود و
سلولها هم بهصورت ماتریس دوبعدی که سطرهای ماتریس
شامل تعداد فعالیتها و ستونهای ماتریس شامل روشهای هر
فعالیت است ،معرفی میشوند .سپس با توجه به شمارۀ فعالیت و
شمارۀ روش انجام هر فعالیت ،سلول مورد نظر از ماتریس
تشکیلشده انتخاب میشود .تابع هدف در این مقاله به گونهای
تعریف شده است که دارای  14عدد ورودی است .اعداد ورودی
به ترتیب فعالیتها ،شامل شمارۀ روش انتخابی هر فعالیت که
همان شمارۀ ستون برای هر سطر از ماتریس اولیه است ،هستند.
بدین ترتیب سلولهای مورد نظر پس از فراخوانیشدن و سه

عدد مربوط به زمان و هزینه و کیفیت هر کدام جداگانه و به
ترتیب فعالیتها درون سه ماتریس جدید جایگذاری میشوند.
در ادامه سه ماتریس زمان و هزینه و کیفیت را در بعد دوم جمع
میبندند و هر ماتریس سه عدد را که شامل بدترین و
محتملترین و خوشبینانهترین زمان و هزینه و کیفیت کل
فرایند تولید است ،بهدست میآورد .شایان ذکر است که چون
ماتریس کیفیت دارای اعداد نسبی بین صفر تا یک است بایستی
پس از جمعبستن بر  14نیز تقسیم شود .سه عدد بهدستآمده
بهصورت اعداد فازی مثلثی معرفی میشوند و ازطریق روش
مرکز ثقل ،سه عدد را به یک عدد تبدیل میکنند و به عنوان
خروجی تابع هدف معرفی میشوند.
الگوريتم پيشنهادی برای حل مسئله

1

در این تحقیق ،موازنۀ زمان ،هزینه ،و کیفیت اجرا با استفاده از
ریاضیات منطق فازی و الگوریتم ژنتیک )NRGA-II( 2انجام
گرفت و کدنویسی الگوریتم در نرمافزار متلب صورت پذیرفت .در
ابتدا کروموزومهایی با  14متغیر به اندازۀ جمعیت اولیه
(جدول )2تولید میشود بهطوری که هر متغیر موجود در
کروموزوم یک عدد صحیح تصادفی بین یک و تعداد شیوههای
1. Activity On Node
2. Non-dominated Ranking Genetic Algorithm-II
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هر فعالیت اختیار کند؛ سپس با توجه به شیوههای انتخابی هر
فعالیت زمان ،هزینه ،و کیفیت هر شیوه بهصورت فازی با
یکدیگر جمع میشوند .پس از آن هر کروموزوم دارای یک زمان
فازی ،هزینۀفازی ،و کیفیت فازی است .در این مرحله
غیرفازیسازی با روش مرکز ثقل برای زمان ،هزینه ،و کیفیت
هر کروموزوم انجام میشود .با مشخصشدن جواب برای هر
کروموزوم بایستی کروموزومها را رتبهبندی 1کرد .کروموزومهایی
که رتبۀ یک دارند مجموعه جواب پارتو نامیده میشوند .در
مرحلۀ بعد بایستی از بین مجموعه کروموزومهای موجود در
پارتو والدین را انتخاب کرد .برای انتخاب والدین ابتدا با توجه به
تعداد رتبهبندی ،برای هر رتبه طبق رابطۀ  1احتمالی تعریف
میشود ،بهطوری که با بیشترشدن رتبۀ احتمال انتخاب آن رتبه
کمتر شود.
(رابطۀ )1
)P=EXP(-R
در این رابطه R:رتبه است.
2
در ادامه با استفاده از چرخۀ رولت یکی از رتبهها انتخاب
میشود .پس از آن برای انتخاب یکی از اعضای رتبۀ انتخابشده
بایستی فاصلۀ ازدحامی (رابطههای  2و  )3تمامی اعضا محاسبه
شود.
(رابطۀ )2

f i j 1  f i j 1
di  j
j
f max  f min
j

D

(رابطۀ )3

d i  d ij
j 1

در این روابط d i j :فاصلۀ ازدحامی عضو iام در بُعد jام،
 f i j 1فاصلۀ عضو iام از عضو  i+1در بُعد jام f i j 1 ،فاصلۀ عضو iام
j
 f maxبزرگترین عضو بُعد jام= f minj ،
از عضو  i-1در بُعد jام،
کوچکترین عضو بُعد jام ،و  d iفاصلۀ ازدحامی عضو iام است.
هرچه این فاصله بیشتر باشد ،یعنی آن عضو در مکان
خلوتتری از سطح پارتو قرار گرفته است و ارزش بیشتری در
مقایسه با بقیۀ اعضا دارد .با توجه به مطالب گفتهشده برای
انتخاب یک عضو از رتبۀ منتخب ،ابتدا با توجه به فاصلۀ
ازدحامی برای هر عضو طبق رابطۀ  4احتمالی تعریف میشود
بهطوری که هرچه فاصلۀ ازدحامی بیشتر شود احتمال انتخاب
باالتر میرود و سپس بار دیگر از چرخۀ رولت استفاده عضوی
برای والد انتخاب میشود.
) P=EXP( d i
(رابطۀ )4
1. zRank
2. Roulette

 d iفاصلۀ ازدحامی عضو iام است.
پس از انتخاب والدین ،برای تلفیق آنها از سه روش
تکنقطه ،دونقطه ،و یکنواخت استفاده میشود؛ بدینگونه که
برای هر روش تلفیق ،احتمال  0/1و  0/2و  0/7به ترتیب در
نظر گرفته و با استفاده از چرخۀ رولت یکی از این سه روش
انتخاب میشود.
در ادامۀ الگوریتم به میزان درصد جهش بهطور تصادفی
عضوهایی از مجموعه کروموزومهای موجود در پارتو انتخاب
میشوند و جهش روی آنها صورت میگیرد .بدینگونه که در هر
کروموزوم انتخابی با توجه به نرخ جهش تعدادی از فعالیتهای
موجود در کروموزوم بهطور تصادفی انتخاب میشوند و شیوۀ
انجام هر فعالیت انتخابی با درنظرداشتن محدودیت شیوههای
آن فعالیت ،تغییر میکند.
در قدم بعدی زمان ،هزینه ،و کیفیت برای اعضای جدیدی
که از تلفیق و جهش بهدست آمدهاند ،محاسبه میشود و این
اعضای جدید به اعضای جمعیت قبلی اضافه میشوند .پس از آن
دوباره کل کروموزومها رتبهبندی و فاصلۀ ازدحامی آنها محاسبه
میشود .سپس براساس رتبهبندی (از کمتر به بیشتر) و فاصلۀ
ازدحامی (از بیشتر به کمتر) ،کروموزومها مرتب میشوند .بعد از
این به اندازۀ جمعیت اولیه از جمعیت مرتبشدۀ موجود ذخیره
و بقیه حذف میشوند .باید توجه کرد که رتبهبندی و فاصلۀ
ازدحامی دو صفت نسبی هستند و با هر تغییری در کروموزومها
بایستی دوباره محاسبه شوند .بنابراین پس از حذف ،دوباره
رتبهبندی و فاصلۀ ازدحامی محاسبه و جمعیت دوباره براساس
رتبه و فاصلۀ ازدحامی مرتب میشوند .در آخر اعضای دارای
رتبۀ یک ،اعضای پارتو را تشکیل میدهند.
هرکدام از اعضای پارتو حالتی از حاالت ممکن برای انجام
پروسۀ تولید مرغ گوشتی است .در این مرحله با توجه به
ضرایبی که برای هزینه ،زمان ،و کیفیت در نظر گرفته شده
است (ضرایب با توجه به اهمیت فاکتورهای زمان ،هزینه ،و
کیفیت برای هر مدیر میتواند متفاوت باشد) ،بهترین حالت
موجود از مجموعه جواب پارتو انتخاب میشود.
این روند تکرار میشود تا زمانی که دیگر تغییر شایان
مالحظهای در تابع مطلوبیت طبق ضرایب فاکتورها رخ ندهد.
در این تحقیق وزن نسبی معیارهای زمان ،هزینه ،و
کیفیت به ترتیب  WT=0/34و  WC=0/34و  WQ=0/3در نظر
گرفته شد و طبق رابطۀ  5مطلوبیت برای هر جواب محاسبه شد.
(رابطۀ)5
)U=(WT×T)+(WC×C)+(WQ×1/Q
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شروع الگوریتم

تولید مجموعه جواب اولیه
ارزیابی مجموعه جوابهای اولیه از نظر تابع هدف

مرتبسازی جوابها براساس مغلوبشدن و فاصلۀ ازدحامی و تولید سطوح پارتو

انتخاب یکی از سطوح پارتو با استفاده از چرخۀ رولت
انتخاب تصادفی یکی از اعضای جمعیت اولیه
انتخاب دو عضو از سطح پارتو با استفاده از چرخۀ رولت بهعنوان والد
ایجاد جهش در عضو انتخابشده

تلفیق دو والد و ایجاد جوابهای جدید

ادغام عضوهای ایجادشده از تلفیق و جهش با جمعیت اولیه

ارزیابی مجموعه جوابهای ادغامشده از نظر تابع هدف

مرتبسازی جوابها براساس مغلوبشدن و فاصلۀ ازدحامی و تولید مجدد سطوح پارتو
مقایسۀ تعداد جمعیت ایجادشده با جمعیت اولیه و حذف بدترین جوابهای اضافی

خیر

آزمون شرط همگرایی
الگوریتم

بلی

انتخاب عضوهای سطح اول پارتو بهعنوان جوابهای بهینه

پایان
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در این رابطه Q :کیفیت غیرفازیشده T ،زمان غیرفازیشده،
هزینۀ غیرفازیشده U ،تابع مطلوبیت WC ،ضریب وزنی هزینه،
 WQضریب وزنی کیفیت ،و  WTضریب وزنی زمان هستند.
با توجه به رابطۀ  6میتوان دریافت که کیفیت بهطور
معکوس با هزینه و زمان جمع شده است .بنابراین هر جواب از
مجموعه جواب پارتو که طبق رابطۀ  6دارای کمترین مقدار
باشد ،جواب بهینۀ مسئله است.
C

جدول .2پارامترهای الزم برای الگوريتم

مقدار
50

پارامترهای الگوریتم
اندازۀ جمعیت اولیه

40
70
0/02

درصد جهش
درصد تلفیق
نرخ جهش برای هر کروموزوم

یکی از این پارامترها اندازۀ جمعیت هر نسل است که با
بزرگترشدن آن بهدلیل وسیعترشدن فضای جستجو احتمال
پیداکردن جواب نزدیک به بهینۀ مطلق افزایش مییابد ولی
باعث افزایش زمان محاسباتی و کاهش کارایی الگوریتم میشود.
در این الگوریتم تعداد جمعیت اولیه  50در نظر گرفته و تعداد
مراجعۀ الگوریتم به تابع هدف از رابطۀ  6محاسبه شد.
(رابطۀ )6

NFE=Npop+(NCross+NMutation)×Iteration
NFE=1450

در این رابطه NFE :تعداد مراجعۀ الگوریتم به تابع هدف،
 NCrossتعداد اعضایی که بهعنوان والد انتخاب میشوند،
 NMutationتعداد اعضایی که جهش روی آنها صورت میگیرد،
 Npopتعداد جمعیت اولیه ،و  Iterationتعداد تکرار الگوریتم
هستند.

نتايج و بحث
پس از اجرای الگوریتم ،تعداد اعضای مجموعه جواب پارتو با
افزایش تکرار روند صعودی داشت تا آنجا که تعداد اعضای پارتو
با تعداد جمعیت اولیه یکسان شد .این بدان معناست که
الگوریتم بهتدریج جوابهایی را کشف کرده است که براساس
سه تابع هدف ،هیچیک از جوابها یکدیگر را مغلوب نمیکنند.
از بین تمامی جوابهای پارتو مسئله ،میتوان یکی از جوابها را
بسته به ضرایب تعریفشده برای تابع مطلوبیت ،مطابق رابطۀ 6
انتخاب کرد .با توجه به ضرایبی که در این مسئله برای تابع
مطلوبیت در نظر گرفته شد ،میزان تابع مطلوبیت برای هر یک
از جوابهای پارتو محاسبه شد و در هر تکرار کمترین مقدار

تابع مطلوبیت ،بهعنوان جواب بهینه در هر تکرار انتخاب شد.
مجموعه جواب پارتو در تکرار آخر در جدول  3ارائه شده است و
همانطور که نمایان است ،کمترین مقدار تابع مطلوبیت متعلق
به جواب دوم مجموعه جواب پارتو است .درنتیجه فعالیتها را
باید با توجه به شیوهای که برای هر فعالیت در جواب دوم
مجموعه جواب پارتو معرفی شده است ،اجرا کرد تا نتیجۀ
مطلوب در تولید مرغ گوشتی با توجه به اهداف مورد نظر حاصل
شود .این گونه بهینهسازی فقط در دو پروژۀ صنعتی تا به حال
بهکار گرفته شده است ( ;Mungle et al., 2013
 )Ebrahimnezhad et al., 2013و در این مقاله برای اولین بار
در زمینۀ کشاورزی و پروسۀ تولید مرغ گوشتی بهکار گرفته شد.
نتایج دو پژوهش اشارهشده ،نیز نشان داد که هرقدر میزان
تخمین حالتهای خوشبینانه و بدبینانه و محتمل بازۀ
گستردهتری داشته باشد ،جواب نهایی الگوریتم نیز میزان زمان
و هزینۀ بیشتر و کیفیت کمتر و درنهایت تابع مطلوبیت مقدار
عددی بیشتری دارد.
شکل  3وضعیت مجموعه جواب پارتو را نشان میدهد .در
این نمودار بیشتر جوابها در قسمت مرکزی کشف شدهاند،
همچنین مشاهده میشود که الگوریتم توانسته است با محاسبۀ
فاصلۀ ازدحامی ،جوابهایی را در ناحیههای خلوت نمودار کشف
کند و این جوابها را در مجموعه جواب پارتو مسئله حفظ کند.
با توجه به جوابها میتوان دید که هرچه کیفیت افزایش یافته
است ،هزینه نیز روند صعودی داشته است ولی با افزایش زمان،
کیفیت روند صعودی نداشته است؛ بنابراین کیفیت وابستگی
بیشتری به هزینه دارد.
در شکل  4نیز روند پیداشدن جواب بهینه توسط الگوریتم
مشاهده میشود .واضح است که الگوریتم پس از گذراندن تقریباً
 25تکرار به مقدار ثابتی رسیده است .این نشاندهندۀ کارایی
الگوریتم است که در تعداد تکرار کم توانسته است به حد قابل
قبولی از پاسخ همگرا شود.
همانطور که ذکر شد ،در این پژوهش از اعداد فازی
استفاده شد که علت این امر تفاوت در میزان تجربۀ مدیران،
نوسانات قیمت بازار ،وجود بیماریها ،و در کل عوامل غیرقابل
پیشبینی در پروسۀ تولید است .بدیهی است که هرچه میزان
تجربۀ مدیران بیشتر و نوسانات بازار کمتر باشد ،محدودۀ قیمت
و زمان ،که برای هر روش از فعالیتها تخمین زده میشود،
کمتر و دقیقتر است و جواب بهدستآمده از الگوریتم کارایی
بیشتری پیدا میکند.
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 روند رسيدن به جواب بهينه طی تکرارهای گوناگون الگوريتم.4 شکل

امj  در بُعدi-1 ام از عضوi  فاصلۀ عضو: f i j 1
j
امj  بزرگترین عضو بُعد: f max
امj  کوچکترین عضو بُعد: f minj
 تعداد تکرار الگوریتم:Iteration
. تعداد اعضایی که بهعنوان والد انتخاب میشوند:NCross
 تعداد مراجعه الگوریتم به تابع هدف:NFE
. تعداد اعضایی که جهش روی آنها صورت میگیرد:NMutation
 تعداد جمعیت اولیه:Npop
 کیفیت غیرفازیشده:Q
 رتبه:Rank
 زمان غیرفازیشده:T
 تابع مطلوبیت:U
 ضریب وزنی هزینه:WC
 ضریب وزنی کیفیت:WQ
 ضریب وزنی زمان:WT

نتيجهگيری
 و، هزینه، در این مقاله برای حل مسئلۀ موازنه معیارهای زمانکیفیت از یک الگوریتم بهینهسازی ژنتیک چندهدفۀ فازی
.بهرهبرداری شد
 الگوریتم کارایی مناسبی داشت و توانست در تعداد تکرار کم.به جواب بهینه همگرا شود
 هزینه و، با توجه به ضرایب وزنی تابع مطلوبیت مقدار زمان میلیون تومان و911/99  ساعت و1793/8 کیفیت به ترتیب
.درصد محاسبه شد48
 میتواند با توجه به نظر، ضرایب وزنی موجود در تابع مطلوبیت.هر مدیر تغییر کند و اهداف هر مدیریتی را برآورده سازد
معرفی نمادها

 هزینۀ غیرفازیشده:C
 فاصلۀ ازدحامی:di
امj ام در بُعدi  فاصلۀ ازدحامی عضو:dij
امj  در بُعدi+1 ام از عضوi  فاصلۀ عضو: f i j 1
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