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چکیده
امروزه ،نگرانی در مورد وقوع ناگهانی اختالتال و رررهای زرر ناشی از نن ،زسیاری از
محققین را زه طراحی پایای شبکههای زنجیره تامین سوق داده است .همچنین ،عدمقطعیت
ذاتی پارامترهای ورودی ،مسالهای مهم است که زه واسطه اثرا نامطلوب نن زر تصمیما
استراتژیک ،تاکتیکی و عملیاتی ،زاید زا دقت فراوان در طراحی شبکههای زنجیره تامین مد
نظر قرار گیرد .زنازراین ،این مقاله ،یک مدل جدید زرای طراحی پایای شبکه زنجیره تامین
حلقه زسته ارائه مینماید که در نن یک رویکرد جدید پایایی معرفی گردیده است .مدل
پیشنهادی نه تنها مجموع هرینهها را کمینه مینماید ،زلکه زهصور اثرزخش ،شبکهای
مقاوم تحت اختالتال مختلف را ایجاد مینماید .زرای مقازله زا عدمقطعیت پارامترها از یک
روش کارای زرنامهریری امکانی زهره گرفته شده است .در نهایت ،از یک مطالعه موردی
صنعتی واقعی زه منظور نمایش اثرزخشی و کارزردی زودن مدل زهینهسازی فازی توسعه
داده شده ،استفاده شده است.

 -1مقدمه
یکی از مهم ترین اهداف زنجیرههای تامین پاسخدهی زه
نیاز مشتریان زا کمترین هرینه و زاتالترین کیفیت ،در زمان
مورد انتظار میزاشد .گرچه ،امروزه زه واسطه افرایش
رقازت جهانی زین سازمانها ،تغییرا ناگهانی زازار و
همچنین تغییرا در طراحی محصوتال زه واسطه نیاز
شدهاند که
مشتریان ،سازمانها زا چالش زررگی مواجه 
دستیازی زه اهداف ذکر شده را مشکل می سازد ] 1و .[2
زنازراین ،طراحی ،مدیریت و پیادهسازی زنجیرههای تامین
یکپارچه نه تنها میتواند مشکل مذکور را رفع نماید ،زلکه
1

* پست الکترونیک نویسنده مسئولskch@modares.ac.ir :

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد زخش مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی،
دانشگاه ترزیت مدرس
 .2دانشیار زخش مهندسی صنایع ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه ترزیت
مدرس
 .3استادیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران

Supply chain

1

میتواند سبب ایجاد مریت رقازتی زلند مد زرای سازمان
در زین رقبایش گردد ] 3و .[4
در طول دهههای اخیر موروعی که توجه محققین را زه
خود جلب نموده است ،زحث پسماند محصوتال  ،مرایا و
سود ناشی از زازیافت ننها میزاشد .ذکر این نکته نیر
رروری است که در گذشته زنجیرههای تامین متمرکر زر
تولید محصوتال از مواد اولیه و پاسخگویی زه نیاز
مشتریان زودند ] .[5در صورتی که زه واسطه فشار دولتها
زر تولیدکنندگان زرای زازیافت پسماند محصوتال  ،نگاهی
زیشتر جامعه در مورد مسائل زیست محیطی و سود ناشی
از زازیافت ،این مساله زه یک امر مهم تبدیل گردیده است.
مجموعه موارد ذکر شده ،سبب تمرکر مدیران زر طراحی
3
شبکههای زنجیره تامین معکوس 2و همچنین حلقه زسته
شده است ] 6و .[7
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زا توجه زه ننچه تشریح گردید ،زنجیرههای تامین زه دو
دسته مستقیم و معکوس قازل تقسیمزندی هستند.
زنجیرههای تامین مستقیم شامل سطوحی متوالی هستند
که زا افرودن ارزش زه مواد اولیه و تبدیل نن زه محصول
نهایی ،نیازهای مشتریان را زرطرف مینمایند .شبکههای
معکوس نیر در جمعنوری محصوتالتی که عمرشان پایان
یافته و زازیافت ننها ،زهمنظور دستیازی زه مواد اولیه،
قطعا و محصوتال زرای شبکه مستقیم و همچنین
کاهش اثرا زیست محیطی پسماندها ،سهیم هستند ]8
و  .[9طراحی هر دو شبکه فوقالذکر ،شامل تصمیماتی
زرای تعیین محل ،تعداد ،سطوح ظرفیت و جریان زین
سطوح مختلف زنجیره تامین می زاشد ].[10
از ننجایی که دو شبکه ذکر شده در زعضی از سطوح زه
یکدیگر وازستهاند (زرای مثال استفاده مجدد از مواد اولیه
زازیافتی در زنجیره مستقیم) ،این دو شبکه زه شد روی
عملکرد یکدیگر تاثیرگذارند .در نتیجه ،زسیاری از
محققین زه طراحی یکپارچه شبکههای مستقیم و
معکوس و زهعبارتی شبکههای حلقه زسته روی نوردهاند
(زرای مثال ] 5و  .)[13-10این رویکرد ،طراحی
شبکههای مستقیم و معکوس را زهطور همزمان زهینه
مینماید و از زیرزهینگی 4ناشی از طراحی مجرای
شبکهها ،جلوگیری مینماید ] 14و .[15
زنجیرههای تامین زه واسطه طبیعت پیچیدهشان ،زا حد
زاتالیی از عدم قطعیت رو زه رو هستند که میتواند کیفیت
عملکرد ننها را زهطور نامطلوزی تحت تاثیر قرار دهد .زا
توجه زه اهمیت این امر ،عدم قطعیت در طراحی
زنجیرههای تامین که افق زلند مد تصمیمگیری نیر
سبب تشدید نن میگردد ،زه دو دسته قازل تقسیم
میزاشد .دسته اول ،عدم قطعیت مرزوط زه پارامترها
میزاشد که خود زه دو دسته سیستمی و محیطی قازل
تقسیمزندی است .دسته دوم نیر مرزوط زه حوادث مخرب
غیرمترقبهای میزاشد که میتواند زنجیرههای تامین را زا
رررهای زررگی مواجه سازد ] 16و .[17
زررسی مقاتال ارائه شده در حوزه زنجیره تامین نیر نشان
میدهد که تعداد زیادی از محققین (زرای مثال ] 13 ،5و
 [14را زبینید) ،نسیبپذیری تسهیال نسبت زه اختالتال
طبیعی و ناشی از فعالیتهای انسانی را نادیده میگیرند.

Sub-optimality
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اختالتال طبیعی از طبیعت ناشی میگردند مانند سیل،
زلرله ،نتشسوزی و  . ...اختالتال انسانی دارای منشا
انسانی میزاشد مثل حمال تروریستی ،خطاهای انسانی و
 . ...درصورتیکه در شرایط واقعی ،وقوع اختالتال ذکر
شده زنجیرههای تامین را تهدید میکنند که البته
روشهای پیشگیرانهای نیر زرای مقازله زا ننها ایجاد شده
است ] .[18در واقع اختالتال که تعلق زه دسته دوم عدم
قطعیتها دارند ،میتوانند سبب از زین رفتن تسهیال ،
افرایش هرینه حملونقل و از دست رفتن سهم زازار
سازمانها گردند .از این رو ،توجه زه مساله اختالتال  5در
طراحی شبکهها ،نه تنها میتواند سبب اتخاذ تصمیما
قازل اطمینانتری گردد ،زلکه از رررهای احتمالی نیر
جلوگیری خواهد نمود ].[19
6
زا توجه زه موارد ذکر شده ،طراحی پایای شبکههای
زنجیره تامین ،که تحت شرایط وقوع اختالتال نیر
زهصور کارا فعالیت مینمایند ،توسط محققین مدنظر
قرار گرفته است .نکتهای جالب توجه این است که زرخالف
اهمیت این مبحث ،مواردی وجود دارد که در ادزیا
درنظر گرفته نشدهاند .درصورتیکه توجه زه ننها میتواند
مدل و نتایج نن را قازل اطمینانتر و زه واقعیت نردیک
نماید .این موارد عبارتند از )1( :فرض مختل شدن تمام
ظرفیت تسهیال زه واسطه اختالتال  ،توسط محققین
(زرای مثال ] 20،18 ،5و  ،)[21یک فرض محدودکننده
است ،درصورتیکه در شرایط واقعی اختالتال میتوانند
زخشی از یک تسهیل را نیر از زین زبرند .عالوهزر این ،در
دنیای امروز ،محصوتال زهطور پیوسته در جریان زین
سطوح متوالی زنجیره تامین هستند و در حقیقت،
اختالتال میتوانند زخشی و یا کل محصوتال موجود در
یک تسهیل را از زین زبرند .این موروع مهم ،در ادزیا
موجود مدنظر قرار نگرفته است )2( .در اکثر مدلهای
پیشنهاد شده ،تسهیال دارای ظرفیت نامحدود هستند
(زرای مثال ] 12 ،11 ،5و  .)[20درصورتیکه زحث
ظرفیت تسهیال  ،امری غیرقازل انکار ،علیالخصوص در
شرایط وقوع اختالتال میزاشد )3( .در تمامی مطالعا
صور گرفته در این حوزه ،زه طراحی مدلهای چند
دورهای توجهی نشده است (زرای مثال ] 20 ،18و ،)[22
درصورتیکه توجه زه زحث اختالتال در مدلهای چند
Disruption
Reliable
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دورهای ،سبب اتخاذ تصمیما استراتژیک کاراتری
میگردد )4( .استفاده موازی از تسهیال پایا و غیرپایا،
مشارکت زا سایر اعضای سازمان و زرونسپاری ،7زعضی از
رویکردهایی هستند که اکثرا زرای مقازله زا اثرا سوء
اختالتال زهکار گرفته شدهاند (زرای مثال ] 20و  )[22که
عالوه زر افرایش هرینهها ،وازستگی زه رقبا را نیر شد
میزخشند .زرای مواجهه زا مشکل مذکور میتوان در
تسهیالتی که در معرض اختالتال هستند از مقدار
مناسبی از ذخیره اطمینان زهرهگیری نمود.
زا توجه زه موارد ذکر شده ،هدف این مقاله ،ارائه مدلی
کارا زرای طراحی پایای یک شبکه زنجیره تامین یکپارچه
چند دورهای حلقه زسته ،تحت عدم قطعیت میزاشد که
یکپارچهسازی افقی (طراحی همزمان شبکههای مستقیم
و معکوس) و عمودی (اتخاذ همزمان تصمیما
استراتژیک و تاکتیکی) را زهطور همزمان اعمال مینماید.
عدمقطعیت پارامترها ،شامل عدمقطعیتهای محیطی و
سیستمی و همچنین عدمقطعیت ناشی از اختالتال ،
زهطور همزمان در مدل در نظر گرفته شدهاند .زر این
اساس ،پارامترهایی از مدل پیشنهادی مانند هرینههای
حملونقل و عملیاتی ،ظرفیت تسهیال  ،مقدار محصوتال
زازگشتی از مراکر مشتریان و همچنین درصد خرازی ناشی
از اختالتال در دورههای مختلف ،غیرقطعی درنظر گرفته
شدهاند .زه منظور کارزردیتر نمودن نتایج مدل ارائه شده،
یک روش جدید پایایی ،زا زهکارگیری ذخیره اطمینان
چند سطحی زهعنوان گرینهای استراتژیک ،معرفی شده
است .این روش میتواند سبب کاهش هرینهها ،نیاز زه
زرونسپاری و همچنین وازستگی زه رقبا گردد .توجه زه
اختالل کامل و جرئی محصوتال موجود در تسهیال نیر
زهعنوان یک فرض مبتنی زر واقعیت و جدید ،مدل ارائه
شده را زه یک ازرار تصمیمگیری عملی و قازل اطمینان
زرای مدیران تبدیل نموده است .زرای مقازله زا عدمقطعیت
پارامترها نیر ،از یک روش زرنامهریری امکانی کارا استفاده
شده است .تالزم زه ذکر است که زر خالف این امر که مدل
پیشنهادی ،زراساس یک مطالعه موردی صنعتی ارائه شده
است ،میتوان نن را زهعنوان یک مدل کلی در صنایع
دیگر ،مانند صنعت تولید قطعا الکترونیکی و کاغذ زهکار
گرفت .در پایان تالزم زهذکر است که مجموعه ویژگیهای

ذکر شده ،در کنار یکدیگر ،این مقاله را از سایر مقاتال
موجود در ادزیا متمایر میکنند.
ادامه مقاله زهصور زیر ارائه گردیده است .تعریف جامع و
مدلسازی مساله زر اساس مطالعه موردی انجام گرفته ،زه
ترتیب در زخشهای دوم و سوم ارائه شده است .روش
زرنامهریری امکانی در زخش چهارم ارائه گردیده است .در
زخش پنجم نیر ،مدل پیشنهادی زر اساس دادههای
مستخرج از مطالعه موردی صنعتی ،پیادهسازی گردیده و
نتایج محاسباتی گرارش شده است .جمعزندی و
پیشنهاداتی زرای مطالعا نینده ،در زخش ششم زیان
گردیده است.
 -2تعریف مساله
مدل ارائه شده در مقاله ،مبتنی زر یک مطالعه موردی
واقعی صنعتی ،در کشور ایران است ،لیکن مدلهای
موجود در مقاتال پیشوایی و ترازی ] [13و وحدانی و
همکاران ] [12زهعنوان مدلهای مشازه در ادزیا مورد
توجه زودهاند .این سازمان ،تولیدکننده زاتریهای اسیدی
زرای خودروها میزاشد .کارزرد این محصول در استار
زدن ،روشن کردن و احتراق در خودروها میزاشد .در حال
حارر ،این تولیدکننده زخشی از تقارای زازار داخلی را
توسط تنها کارخانه تولیدی خود ،زا ظرفیتی در حدود یک
میلیون و نهصد هرار زاتری در سال ،پاسخ میدهد .این
شرکت دارای یک مرکر زازیافت سرب نیر میزاشد که
دارای ظرفیتی در حدود نهصد هرار زاتری در سال است.
زاتریهای اسیدی متشکل از نند ،کاتد ،شبکه های فلری،
الکترولیت ،پروپیلن و مواد دیگری هستند ] .[23زر طبق
قرارداد زیسل 8که در سال  1992منعقد شده است،
زاتریهایی که طول عمرشان پایان یافته است زهعنوان
ززاله سمی شناخته میشوند .چراکه فلرا سنگین و مواد
سمی زهکار رفته در تولید این محصول ،دارای خاصیت
خورندگی ،واکنشی و سمی هستند .در نتیجه زاتریها
میتوانند زرای سالمت انسان و محیط طبیعی مضر زاشند
] 24و  .[25تالزم زهذکر است که سرب مصرفی در تولید
زاتریهای اسیدی ،از طریق دو منبع تامین میگردد.
اولین منبع ،مرزوط زه سرب زازیافتی از زاتری خودروها و
منبع دوم نیر سرب استخراج شده از منازع طبیعی
میزاشد ] .[26منبع اول در صنعت زاتری مرجح است،
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چرا که زازیافت زاتری زرای دستیازی زه سرب ،نیاز زه
صرف انرژی و هرینه کمتری نسبت زه روش دیگر دارد و
زاعث کاهش خطرا زیست محیطی و حفظ منازع طبیعی
زرای نسلهای نینده میگردد ] .[25زا توجه زه موارد ذکر
شده ،طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه زسته زرای صنعت
زاتریهای اسیدی میتواند زهعنوان یک امر مهم و حیاتی
پیشنهاد گردد ،چرا که فواید زیادی را دارا میزاشد.
شبکه حلقه زسته ارائه شده زراساس زنجیره تامین زاتری
اسیدی ،چندسطحی ،چند دورهای و تک محصولی
میزاشد که در شکل  1نمایش داده شده است .در زنجیره
مستقیم ،9مواد خام مورد نیاز زرای تولید زاتری ،از
تامینکنندگان 10تامین میگردند .سپس ،زاتریهای
تولیدی در مراکر تولید ،11زه مناطق مشتریان از طریق
مراکر توزیع 12ارسال میگردند .جریان محصوتال در
زنجیره مستقیم زراساس مکانیرم کششی می زاشد .در
زنجیره معکوس نیر ،زاتریهایی که طول عمرشان پایان
یافته ،از طریق مراکر جمعنوری ،از مشتریها جمعنوری
میگردند و سپس زه مراکر زازیافت ارسال میگردند .سرب
زازیافتی در این مراکر زرای پاسخگویی زه زخشی از نیاز زه
سرب زرای تولید زاتری ،زه مراکر تولید عرره میگردد.
تالزم زه ذکر است که زخشی از سرب زازیافتی دارای
کیفیت تالزم جهت استفاده در مراکر تولید خواهد زود .از
ننجایی که زخشی از سرب زازیافتی و سایر مواد اولیه
زازیافت شده ،دارای کیفیت تالزم جهت استفاده دوزاره در
تولید زاتری نیستند ،زه مشتریهای مواد اولیه عرره
میگردند .در هر دوره ،درصدی از زاتریهای عرره شده
در دوره قبل ،عود داده میشود .مراکر جمعنوری
میتوانند زهطور کامل و یا زخشی از ننها را جمعنوری
نمایند ،اما زر اساس قوانین دولتی ،شرکت زرای زاتریهایی
که طول عمرشان پایان یافته ولی جمعنوری نشدهاند ،زاید
جریمه پرداخت نماید .در شبکه ارائه شده ،مکان و تعداد
تامین کنندگان و مشتریان مشخص می زاشد.
در شرایط واقعی ،قطعا و محصوتال زهطور همرمان از
سطوح زاتالدستی زه سطوح پایین دستی زنجیرههای تامین
در جریان هستند .حال ،فرض شده است که مراکر توزیع

در معرض اختالتال هستند و در این صور  ،وقوع
اختالتال میتواند تمام یا زخشی از محصوتال موجود در
مراکر توزیع از زین زبرد .از این رو ،یک روش جدید زرای
کاهش اثرا نامطلوب اختالتال و پاسخگویی زه نیاز
مشتریان زهکار گرفته شده است .زدین منظور ،زه جای
قبول جریمه خرید تمام محصوتال نازود شده از رقبا ،از
ذخیره اطمینان 13چند سطحی زهعنوان یک گرینه
استراتژیک در مراکر توزیع زهره گرفته شده است .مقدار
مناسب ذخیره اطمینان زر اساس توازن زین جریمه خرید،
هرینه ایجاد زیرساختهای نگهداری ذخیره اطمینان و
هرینههای عملیاتی انتخاب خواهد گردید .در این روش،
اگر مقدار محصوتال مورد نیاز در اثر اختالتال زیش از
مقدار ذخیره اطمینان زاشد ،مقدار کمبود زا قبول جریمه،
زرونسپاری میگردد و درغیراینصور  ،ذخیره اطمینان
زاقیمانده در انتهای دوره ،مشمول هرینه نگهداری خواهد
شد .همچنین ،در ازتدای هر دوره ،مقدار ذخیره اطمینان
استفاده شده در دوره قبل ،زاید از مراکر تولید تامین
گردد .نکته مهم این است که ذخیره اطمینان در اتاق امن
نگهداری میگردد و نسیبپذیر زه واسطه اختالتال
نمیزاشد .این استراتژی ،نه تنها از افرایش هرینهها تا حد
زیادی جلوگیری میکند ،زلکه وازستگی زه رقبا و
زرونسپاری را نیر کاهش میدهد که زهعنوان یک مریت
رقازتی زلند مد زرای سازمان محسوب میگردد.
زهواسطه عدم وجود داده کافی در چنین صنایعی،
عدمقطعیت پارامترها امری غیرقازل اجتناب است.
زهکارگیری زرنامهریری احتمالی 14و توازع احتمال میتواند
زهعنوان روشی زرای مقازله زا عدم قطعیت پارامترها مطرح
گردد (زرای مثال ] 10و  [29-27را زبینید) .گرچه زه
خاطر نیاز زه دادههای دقیق زرای تخمین تازع احتمال
پارامترها و همچنین زهواسطه طبیعت پویای زندگی
امروزی ،استفاده از تازع احتمال در شرایط واقعی
امکانپذیر نیست ] .[30زنازراین ،زرای رفع مشکل مذکور
میتوان از توازع امکانی 15زرای تخمین پارامترهای
غیرقطعی استفاده نمود (زرای مثال ] 13 ،11و  [14را
زبینید).
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Stochastic programming
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Possibilistic programming
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موارد اصلی مطرح در مدل پایای شبکه حلقه زسته شامل
تعیین تعداد و مکان قرارگیری مراکر تولید ،جمعنوری،
زازیافت و توزیع و سطح ظرفیت مراکر توزیع ،جمعنوری و
زازیافت و همچنین سطح ظرفیت ذخیره اطمینان زرای
مراکر توزیع میزاشد .در کنار این موارد ،جریان محصوتال
زین سطوح متوالی زنجیره ،زاید تعیین گردد .در طراحی
شبکه مذکور ،کمینه کردن هرینهها زهعنوان تازع هدف
مدنظر قرار داده شده است .تالزم زهذکر است که فرریا
مدل پیشنهادی در جدول ( )1ارائه گردیده است.
جدول  1فرریا مدل پیشنهادی
فرضیات مدل پیشنهادي
زنجیره تامین مستقیم زهصور کششی و زنجیره تامین معکوس
زهصور فشاری فعالیت میکند.
تعداد و محل قرارگیری مشتریان محصوتال و مشتریان مواد اولیه
زازیافتی و تامینکنندگان مشخص میزاشد.
مراکر توزیع ،جمعنوری و زازیافت زالقوه ،دارای چند ظرفیت زالقوه
میزاشند که زرای هر مرکر زاز شده یک سطح ظرفیت تخصیص داده
خواهد شد.
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 lاندیس مکانهای زالقوه زرای مراکر جمعنوری
 mاندیس مکانهای زالقوه زرای مراکر زازیافت
 kاندیس مکان قرارگیری مراکر مشتریان
 bاندیس مکان قرارگیری مشتریان مواد زازیافتی
 oاندیس سطوح ظرفیت زالقوه مراکر توزیع
 rاندیس سطوح ظرفیت زالقوه مراکر زازیافت
 eاندیس سطوح ظرفیت زالقوه مراکر جمعنوری
 pاندیس سطوح ظرفیت زالقوه زرای ذخیره اطمینان هر
مرکر توزیع
 aاندیس مواد اولیه متفاو
 tاندیس دورههای زمانی
پارامترها
تقارای مشتری ناحیه  kدر دوره t
dekt
  abtتقارای مشتری مواد اولیه زازیافتی  bزرای ماده
 aدر دوره t

 jt

توزیع  jدر دوره  tزه واسطه اختالتال

rd kt

مقدار محصول زازگشتی در مرکر مشتریان  kدر
دوره t
درصد سرب قازل زازیافت از هر زاتری

pii

حداکثر ظرفیت مرکر تولید i

pj jo

حداکثر ظرفیت مرکر توزیع  jزا سطح ظرفیت o

مراکر تولید زالقوه تک ظرفیتی میزاشند.
هر یک از مراکر توزیع دارای چند ظرفیت زالقوه زرای انتخاب سطح
ظرفیت ذخیره اطمینان میزاشد که زرای هر مرکر زاز شده یک سطح
ظرفیت ذخیره اطمینان تخصیص داده خواهد شد.
تقارای مشتریان مشخص است و زاید زهطور کامل پاسخ داده شود.
درصد مشخصی از تقارای هر دوره ،در دوره زعد از مرکر مشتریان زه
مراکر جمعنوری عود داده میشود .مقدار کاتالی عود داده شدهای
که جمعاوری نگردد مشمول جریمه خواهد زود.
تقارای مشتریان مواد اولیه زازیافتی مشخص میزاشد و تقارای ننها
زاید زهطور کامل پاسخ داده شود.
در صور وقوع اختالل در هر مرکر توزیع ازتدا کاتالی مورد نیاز از
ذخیره اطمینان تامین میگردد و در صور وجود کمبود ،مقدار
کاتالی مورد نیاز زرونسپاری میگردد.

 -3مدلسازی مساله
زرای رازطهسازی شبکه تشریح شده ،اندیسها ،پارامترها و
متغیرها در ادامه تعریف گردیدهاند .زر روی پارامترهای
غیرقطعی مدل نماد تیلدا قرار داده شده است.
اندیسها
 nاندیس مرزوط زه تامینکنندگان
 iاندیس مکانهای زالقوه زرای مراکر تولید
 jاندیس مکانهای زالقوه زرای مراکر توزیع

مجله مدل سازی در مهندسی

متوسط درصد محصول مختل شده در مرکر



 pmmrحداکثر ظرفیت مرکر زازیافت  mزا سطح
ظرفیتr

plle
pp jp

حداکثر ظرفیت مرکر جمع نوری  lزا سطح
ظرفیت e
مقدار ذخیره اطمینان در مرکر توزیع  jزا سطح
ظرفیت p

fj jo

هرینه ثازت زاز کردن مرکر توزیع  jزا سطح

ظرفیت o
 fmmrهرینه ثازت زاز کردن مرکر زازیافت  mزا سطح
ظرفیت r
fii

هرینه ثازت زاز کردن مرکر تولید i

fp jp

هرینه ثازت زاز کردن سطح  pاز ذخیره اطمینان

زرای مرکر توزیع j
 cuaniهرینه حمل و نقل هر واحد ماده اولیه  aاز
تامینکننده  nزه مرکر تولید i
cvij

هرینه حمل و نقل هر واحد محصول از مرکر
سال دوازدهم ،شماره  ،39زمستان 1393
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طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه زسته تحت عدم قطعیت :مطالعه موردی یک تولیدکننده زاتری اسیدی

تولید  iزه مرکر توزیع j
 cd jkهرینه حمل و نقل هر واحد محصول از مرکر
توزیع  jزه مرکر مشتری k
 cqklهرینه حمل و نقل هر واحد محصول زازگشتی از
مرکر مشتری  kزه مرکر جمع نوری l
 cglmهرینه حمل و نقل هر واحد محصول از مرکر
جمع نوری  lزه مرکر زازیافت m
 cmmiهرینه حمل و نقل هر واحد سرب زازیافتی از
مرکر زازیافت  mزه مرکر تولید i
 cbambهرینه حمل و نقل هر واحد ماده اولیه  aاز مرکر
زازیافت  mزه مرکر مشتری مواد b

 an

i
l
zm

هرینه خرید هر واحد ماده اولیه  aاز تامین
کننده n
هرینه عملیاتی تولید هر واحد محصول در مرکر
تولید i
هرینه عملیاتی جمعنوری هر واحد محصول در
مرکر جمعنوری l
هرینه عملیاتی زازیافت سرب هر واحد محصول در
مرکر زازیافت m

 amهرینه عملیاتی زازیافت ماده اولیه  aهر واحد
محصول در مرکر زازیافت m

 jt

مجموع جریمه و هرینه خرید هر واحد محصول از

مرکر جمعنوری  lدر دوره t
 glmtمقدار محصول حمل شده از مرکر جمعنوری  lزه
مرکر زازیافت  mدر دوره t
  mitمقدار سرب زازیافتی حمل شده از مرکر زازیافت
 mزه مرکر تولید  iدر دوره t
 sambtمقدار ماده اولیه زازیافتی  aحمل شده از مرکر
زازیافت  mزه مرکر مشتریان  bدر دوره t

 jt

مقدار محصول زرونسپاری شده در مرکر توزیع j
در دوره  tزه واسطه اختالتال

 jt

مقدار ذخیره اطمینان زاقیمانده در مرکر توزیع j
در انتهای دوره t

 jt

متغیر کمکی مجموع مقدار کاتالی از زین رفته در
مرکر توزیع  jدر دروره  tزه واسطه اختالتال

 1اگر مرکر توزیع 𝑗 زا سطح ظرفیت 𝑜 زاز شود
} xj jo
 0در غیر این صور
}

xii

hkt

 jt

هرینه نگهداری هر واحد محصول زاقمانده در

انتهای دوره  tدر مرکر توزیع j
 roktنرخ عود کاتالهای زازگشتی در دوره  tاز مرکر
مشتری k
متغیرهای تصمیم
 uanitمقدار ماده اولیه  aحمل شده از تامینکننده  nزه
مرکر تولید  iدر دوره t
vijt

مقدار محصول حمل شده از مرکر تولید  iزه مرکر
توزیع  jدر دوره t

d jkt

مقدار محصول حمل شده از مرکر توزیع  jزه

qklt

مرکر مشتریان  kدر دوره t
مقدار محصول حمل شده از مرکر مشتریان  kزه
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 0در غیر این صور
 1اگر مرکر تجمیع 𝑙 زا سطح ظرفیت 𝑒 زاز شود

} xlle
 0در غیر این صور

 1اگر مرکر زازیافت 𝑚 زا سطح ظرفیت 𝑟 زاز
شود

xmmr

رقبا (زرونسپاری) در مرکر توزیع  jدر دوره t
جریمه عدم جمع نوری هر واحد محصول عود
داده شده از مرکر مشتری  kدر دوره t

 1اگر مرکر تولید 𝑖 زاز شود

}

 0در غیر این صور
 1اگر سطح ظرفیت 𝑝 از ذخیره اطمینان زه
مرکر توزیع زاز شده 𝑗 تخصیص یازد

xp jp

} 0در غیر این صور
زا توجه زه نمادهای ارائه شده ،مدل ریاری زنجیره تامین
پایای حلقه زسته زهصور زیر قازل ارائه است:
MinE= fp jp xp jp  fj jo xj jo
o

p

j

xlle   fii xii   fmmr xmmr
m

r

j

 fl

le

i

l

e

 cqkl qklt   (cuani  an )uanit
n

i

t

a

l

k

t

j

i

t

 (cvij  i )vijt   (cmmi  zm ) mit
i

t

m

 cd jk d jkt   (cbamb  am )sambt
b

m

a

j

t

t

k

j

t

m

l

t

 (cglm   l )    jt  jt   jt jt
j

t
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 rdkt hkt   h kt qklt

)(1

l

t

k

k

k , t

t

d

 dekt

jkt

 rdkt =dekt 1rokt

klt

)(2

j

)(3

k , t  1

q
l

)(6

a  1, b, t
 (1  )s  
a  1, b, t
 s 
 u      v a  1, i, t

)(7

u

)(4

ambt

abt

m

)(5

ambt

abt

m

ijt

anit

mit

j

n

m

  vijt

a  1, i, t

anit

j

)(8

n

 jt   pp jp xp jp   jt   jt

j, t

p

)j , t  1 (9

  pp jp xp jp   vijt
i

)(10

jkt

k

p

  jt 1   jt 1   vijt

j , t  1

d

i

k

  glmt

)(11

l , t

)(12

m, t

)(13

a, m, t

jkt

q

klt

m

   mit

k

lmt

i

  sambt

)(14

g
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v
l

lmt

b

i, t

d

l

 pii xii

ijt

j

)(15

l , t

q

  plle xlle

klt

e

)(16

  pmmr xmmr

m, t

k

lmt

r

l

)  pp jp xp jp   pj jo xj jo j , t (17
o

jkt

p

j

)(18

1

g
d
k

jo

 xj
o

)(19

 xl  1 l
 xm  1 m
 xj   xp
le

e

)(20

mr

r

)(21

j

jo

jp

p

)(22

d jkt   jt j, t

o

jt


k

uanit , vijt , d jkt , qklt , glmt ,  mit , sambt ,  jt ,  jt  0

a, b, i, j, k , l , m, n, t
)(23
xj jo , xii , xp jp , xlle , xmmr 0,1
e, i, j, l , m, o, p, r
)(24
تازع هدف ( )1مجموع هرینه ثازت زاز کردن تسهیال و
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هرینه متغیر فعالیتها را کمینه میکند .عبار اول تا
پنجم تازع هدف مرزوط زه هرینه زاز کردن سطوح ذخیره
اطمینان زرای مراکر توزیع و همچنین هرینه زاز کردن
مراکر تولید ،توزیع ،جمعنوری و زازیافت میزاشد .هرینه
عملیاتی و حملونقل محصوتال زین سطوح مختلف
زنجیره تامین ،از طریق عبار ششم تا دوازدهم ،در تازع
هدف منظور شده است .عبار سیردهم نیر جریمه خرید
و زرونسپاری محصوتال  ،ناشی از کمبود کاتال در مراکر
توزیع در اثر وقوع اختالتال را در تازع هدف اعمال
مینماید .هرینه نگهداری ذخیره اطمینان زاقیمانده در
انتهای هر دوره ،در مراکر توزیع ،از طریق عبار چهاردهم
محاسبه میگردد .جریمه عدم جمعنوری محصوتال
عود داده شده از مراکر مشتریان ،در انتهای هر دوره،
توسط دو عبار زاقیمانده در تازع هدف منظور شده است.
محدودیت ( )2تضمین میکند که تقارای مشتریان در
هر دوره زاید زهطور کامل زرنورده گردد .محدودیت ()3
نیر تضمین میکند که درصدی از محصوتال زازگشتی و
یا همه ننها از مراکر مشتریان ،جمعنوری خواهد شد.
پاسخگویی کامل زه تقارای مشتریان مواد اولیه زازیافتی،
توسط محدودیت ( )4و ( )5تضمین شده است.
محدودیتهای ( )6و ( )7مضمن زاتالنس جریان در مراکر
تولید میزاشند .تالزم زهذکر است که غیر از سرب که از
مراکر زازیافت نیر تهیه میگردد ،سایر مواد اولیه فقط
توسط تامینکنندگان ،عرره میگردند .محدودیت ()8
تضمین میکند که در هر مرکر توزیع ،در اثر اختالتال  ،یا
کمبود اتفاق میافتد و یا درانتهای دوره ذخیره اطمینان
زاقیمانده خواهیم داشت و مقدار هر یک را مشخص
مینماید .کمبود در صورتی اتفاق میافتد که مقدار
محصول از زین رفته در اثر اختالتال  ،از ذخیره اطمینان
زیشتر زاشد .دراینصور مقدار کسری محصوتال از رقبا
تهیه میگردد .محدودیت ( )9زاتالنس جریان مواد در
مراکر توزیع را ،در دوره اول تضمین میکند .در اولین
دوره ،عالوه زر تقارای مشتریان از هر مرکر توزیع ،ذخیره
اطمینان مورد نیاز در نن مرکر نیر زاید زهطور کامل از
مراکر تولید تامین گردد .محدودیت ( )10نیر تضمینگر
زاتالنس جریان مواد در دوره دوم و زعد از نن ،در مراکر
توزیع میزاشد .چنانچه مقدار کاتالی از زین رفته زه واسطه
اختالل ،زیش از مقدار ذخیره اطمینان زاشد ،در ازتدای
دوره زعد ،عالوه زر تقارای مشتریان ،زاید کل ظرفیت
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ذخیره اطمینان از مراکر تولید تامین گردد .در غیر این
صور  ،فقط مقدار ظرفیت استفاده شده از ذخیره
اطمینان زازپرسازی میگردد .زاتالنس جریان محصوتال
زازگشتی در مراکر جمعنوری و زازیافت توسط
محدودیتهای ( )11تا ( )13تضمین شده است.
محدودیتهای ( )14تا ( )17نیر تضمین میکنند که
مجموع جریان عبوری از مراکر تولید ،توزیع ،جمعنوری و
زازیافت زاز شده ،در هر دوره ،حداکثر زه اندازه ظرفیتشان
خواهد زود .همچنین ،از تخصیص جریان زه تسهیال زاز
نشده جلوگیری میکنند .محدودیتهای ( )18تا ()20
مضمن این امر هستند که حداکثر یک سطح ظرفیت زه
هر مرکر توزیع ،جمعنوری و زازیافت تخصیص خواهد
یافت .محدودیت ( )21تضمین میکند که زه هر مرکر
توزیع زاز شده ،زاید دقیقا یک سطح ظرفیت ذخیره
اطمینان تخصیص یازد .محدودیت کمکی ( )22مقدار
کاتالی از زین رفته در هر مرکر توزیع زه واسطه اختالتال
را محاسبه مینماید .محدودیت مرزوط زه متغیرهای
نامنفی و صفر و یک ،توسط محدودیتهای ( )23و ()24
اعمال شده است.

 -4روش زرنامهریری امکانی پیشنهادی
زهطور کلی عدمقطعیتها زه دو دسته قازل تقسیمزندی
هستند .اولین دسته مرتبط زا تغییرا مقدار مورد انتظار
اهداف و محدودیتها میزاشد ] .[31زرای مقازله زا این
نوع عدمقطعیت ،زرنامهریری ریاری منعطف که از
مجموعههای فازی مبتنی زر ترجیحا زهره میگیرد،
استفاده میشود (زرای مثال ] 14و  .)[32دسته دوم
مرتبط زا فقدان داده و یا دانش کافی در مورد مقدار دقیق
پارامترهای ورودی میزاشد ] .[33رویکردهای زرنامهریری
امکانی زرای مقازله زا این نوع عدم قطعیت استفاده
میگردد .در این روش ،پارامترهای غیرقطعی توسط توازع
امکانی (مانند توازع ذوزنقهای یا مثلثی) زا توجه زه
دادههای ناکافی موجود و دانش و تجرزه تصمیمگیرندگان،
مدل میگردند ] .[34زا توجه زه اینکه در طراحی پایای
شبکه حلقه زسته ،زا پارامترهای غیرقطعی سروکار داریم،
مدل ارائه شده زه دسته زرنامهریری امکانی تعلق دارد.
زنازراین از رویکرد زرنامهریری امکانی توسعه داده شده

توسط پیشوایی و ترازی ] ،[13زرای ارائه مدل معادل
قطعی ،16زهره گرفته شده است.
این روش زر اساس "مقدار مورد انتظار" و "فاصله مورد
انتظار" عدد فازی ایجاد گردیده است ] .[35همچنین،
ویژگی این روش این است که تصمیمگیرنده میتواند
زهصور زر هم کنشی 17مقدار سطح اطمینان را تغییر
دهد و اثر نن را زر روی مجموع هرینهها مشاهده نماید و
زهترین مقدار را زرای سطح اطمینان مقازله زا عدم
قطعیتها انتخاب نماید .زرای تشریح روش مذکور از تازع
عضویت عدد فازی ذوزنقهای ̃𝑟 که زهصور
)  𝑟̃ = (𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4در نظر گرفته میشود ،استفاده شده
است .تازع مذکور در ادامه ارائه شده است.

)(25

x  r1

if

r1  x  r2

if

r2  x  r3

if

r3  x  r4

if

0,
 xr
1

,
 r2  r1
r ( x)  
 r4  x ,
 r4  r3

1,

زا توجه زه تازع عضویت ارائه شده ،مقدار مورد انتظار و
فاصله مورد انتظار عدد فازی ̃𝑟 در رازطههای ( )26و ()27
ارائه گردیده است ].[36
)(26
)(27





 r1  r2   r3  r4
r
r
EI (r )  
 E1 , E2 
   2  ,  2
 

r1  r2  r3  r4
E1r  E2r
EV (r ) 

2
4

درصورتیکه نقاط  𝑟2و  𝑟3عدد فازی ̃𝑟 زا یکدیگر زرازر
زاشند ،عدد فازی ذوزنقهای زه عدد فازی مثلثی تبدیل
میگردد و تمامی روازطی که در زاتال اشاره شد ،زا اعمال
تغییر مطرح شده ،کارزردی هستند.
همچنین ،زا توجه زه روش رتبهزندی خیمنر و همکاران
] ،[37زرای هر زوج از اعداد فازی مانند ̃𝑎 و ̃𝑏 ،درجه
زررگی عدد ̃𝑎 نسبت زه عدد ̃𝑏 که زهصور )̃𝑏 𝜇𝑀 (𝑎̃,
نمایش داده میشود ،از رازطه ( )28محاسبه میگردد.
0,
if E2a  E1b  0

E2a  E1b

, if 0   E1a  E2b , E2a  E1b 
 a
b
a
b
)  E2  E1  ( E1  E2
1,
if E1a  E2b  0
)(28


عبار ̃𝑏 𝛼≥ ̃𝑎 معادل عبار 𝛼 ≥ )̃𝑏  𝜇𝑀 (𝑎̃,میزاشد
و زدین معناست که عدد فازی ̃𝑎 زررگتر مساوی عدد
فازی ̃𝑏 زا حداقل درجه 𝛼 میزاشد.
حال ،مدل ریاری زیر را در نظر زگیرید.
Equivalent crisp model
Interactive
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فضلی خلف ،چهارسوقی و پیشوایی

min z  c t x
s.t. a j x  b j ,

j  1,..., n

x0

)(29

تمامی پارامترهای ارائه شده در مدل غیرقطعی میزاشند و
فرض شده است که دارای تازع ذوزنقهای هستند.
خیمنر و همکاران ] [35زیان می کنند که درجه شدنی
زودن زردار تصمیم 𝑛 𝑅 ∈ 𝑥 در مدل ( ،)29مساوی زا 𝛼
میزاشد اگر 𝛼 = }) 𝑗̃𝑏  .𝑚𝑖𝑛𝑗=1,…,𝑛 {𝜇𝑀 (𝑎̃𝑗 𝑥,زنازراین،
زا توجه زه تساوی ( ،)28عبار 𝑗̃𝑏 ≥ 𝑥 𝑗̃𝑎 زدین صور
ارائه میگردد:
E2 j  E1 j
)  , j  1,..., n (30
ajx
a x
b
b
E2  E1 j  E2 j  E1 j
فرم ساده شده تساوی ( )30نیر اینگونه زازنویسی گردیده
a x

b

است:

1-  E   E  x   E  1-  E ,


bj
1

bj
2

aj
2

aj
1

j  1,..., n
)(31
همچنین ،خیمنر و همکاران ] [35زیان نمودهاند که هر

جواب شدنی مانند 𝑜 𝑥 که شدنی زودن نن اثبا شده
است ،یک جواب قازل قبول زا حداقل درجه 𝛼 زرای مدل
( )29میزاشد اگر و فقط اگر عبار ( )32همواره زا توجه
زه عبار 𝑗̃𝑏 ≥ 𝑥 𝑗̃𝑎 زرقرار زاشد x .یک زردار متغیر
تصمیم شدنی است.
ct x 1 2 ct xo

)(32
𝑜

زنازراین ،در زین زردارهای شدنی تصمیم 𝑥 ،گرینه زهتری
محسوب میشود اگر شرایط زیر زرقرار زاشد.
E1c x  E2c x E1c x  E2c x

)(33
2
2
زا توجه زه موارد ذکر شده ،فرم 𝛼-پارامتریک مدل ()29
t o

t o

t

t

زهصور زیر قازل تعریف میزاشد:

min EV (c) x
s.t.
1-  E2a j   E1a j  x   E2b j  1-  E1b j ,


j  1,..., n

)(34

x0

تالزم زه ذکر است که مدل زرنامهریری امکانی مدل توسعه
داده شده ،در زخش رمائم ارائه گردیده است.
 -5پیادهسازی و ارزیازی
در این زخش زه منظور نمایش کارزردی زودن مدل
پیشنهادی و ارزیازی کارایی مدل زرنامهریری امکانی ارائه
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شده ،از دادههای واقعی مستخرج از زنجیره تامین یک
تولیدکننده زاتریهای اسیدی استفاده شده است .این
سازمان در هر دوره زاید تقارای دوازده ناحیه از مشتریان
را توسط کاتالهای تولیدی در مراکر تولید ،پاسخ دهد.
توزیع محصوتال زین مشتریان زاید از طریق مراکر توزیع
انجام گیرد .هشت مکان زالقوه زرای زاز کردن مراکر توزیع
در نظر گرفته شده است .همچنین ،دو سطح ظرفیت و دو
سطح ذخیره اطمینان زالقوه زرای زاز کردن در هر مرکر
توزیع موجود است .زرای تولید محصوتال مورد نیاز در هر
دوره ،افرون زر یک کارخانه موجود ،پنج مکان زالقوه زرای
زاز کردن مراکر تولید در نظر گرفته شده است .در شبکه
معکوس نیر ،زاتریهایی که طول عمرشان پایان یافته و
عود داده شدهاند ،از طریق مراکر جمعنوری دریافت و
زرای مراکر زازیافت ارسال میگردند .هشت مکان زالقوه و
دو سطح ظرفیت زالقوه زرای زاز کردن مراکر جمعنوری و
همچنین شش مکان زالقوه و دو سطح ظرفیت نیر زرای زاز
کردن مراکر زازیافت توسط مدیران سازمان تعیین گشته
است .همچنین ،یک مرکر زازیافت نیر در حال حارر فعال
میزاشد که هرینه مرزوط زه احداث نن ،صفر درنظر گرفته
شده است .تالزم زه ذکر است که تمام سرب زازیافتی دارای
قازلیت مصرف مجدد در تولید زاتریهای اسیدی
نمیزاشد .در نتیجه ،سرب زازیافتی زا کیفیت زاتال زرای
مراکر تولید ارسال میگردد .عالوه زر این ،زخشی از سرب
زازیافتی که دارای کیفیت پایینتر میزاشد ،زههمراه سایر
مواد اولیه زازیافتی ،زرای پاسخگویی زه نیاز چهار مرکر
مشتری مواد اولیه ،زه ننها ارسال خواهد شد.
فرمولهکردن شبکه تشریح شده ،شامل تعداد زیادی
پارامتر قطعی و غیرقطعی میزاشد .زنازراین ،نمایش تمامی
پارامترها زه واسطه محدودیت فضا در مقاله امکانپذیر
نمیزاشد .از این رو ،زه واسطه اهمیت پارامترهای
غیرقطعی ،تعدادی از ننها مانند هرینه ثازت زاز کردن
مراکر تولید و ظرفیت تولید هر یک ،در جدول  2نمایش
داده شده است .سایر پارامترها نیر در صور درخواست
خوانندگان عالقمند ،قازل ارائه میزاشند .پارامترهای
غیرقطعی زهصور اعداد فازی ذوزنقهای ارائه شدهاند و زه
منظور تخمین نقاط تازع امکانی پارامترهای غیرقطعی ،از
نظر یک تیم خبره از مدیران سازمان و همچنین دادههای
موجود در سازمان زهره گرفته شده است.
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زهمنظور زررسی عملکرد مدل پایای زنجیره تامین و مدل
زرنامهریری امکانی پیشنهادی ،مدل در نرمافرار
زهینهسازی گمر ،کد و حل شده است .زرای تست نمودن
عملکرد مدل ،مقادیر متفاوتی از سطح اطمینان (،0/65
 0/85 ،0/8 ،0/75 ،0/7و  )0/9استفاده شده است .مقادیر
تازع هدف تحت سطوح مختلف اطمینان ،در شکل 2
نمایش داده شده است .خروجیها نشان میدهند که
افرایش سطح اطمینان در مقازله زا عدم قطعیتها ،توسط
تصمیمگیرندگان ،سبب افرایش هرینهها گردیده است.
علت این پدیده ،این است که زرای پاسخگویی زه نیاز
مشتریان و همچنین جمعنوری کاتالهای زازگشتی ،در
سطوح اطمینان زاتالتر ،نیاز زه منازع زیشتری (مانند مواد
اولیه ،محصوتال  ،سطوح ظرفیت زاتالتر تسهیال و حجم
حملونقل) خواهیم داشت .زرای مثال در سطح اطمینان
 ،0/65مراکر توزیع دو و سه زا دومین سطح ظرفیت و
مرکر شش زا سطح ظرفیت اول  ،زاز گردیده است .افرایش
سطح اطمینان زه  ،0/7سبب میگردد که عالوه زر مراکر
ذکر شده ،مرکر توزیع هشت نیر زا سطح ظرفیت اول
تعیین شده ،زاز گردد .این امر مصدق عملکرد صحیح مدل
و انتخاب ظرفیت زیشتر زرای پاسخگویی زه تقارای زیشتر
مشتریان زه واسطه افرایش سطح اطمینان میزاشد.
مجموع هرینههای حملونقل نیر که در شکل  ،3تحت
سطوح مختلف اطمینان نمایش داده شده است ،نشان
میدهد که افرایش سطوح اطمینان ،سبب افرایش
هرینههای حملونقل میگردد که این امر نیر شاهدی زر
عملکرد صحیح مدل میزاشد .همچنین ،زهمنظور زررسی
تاثیر افرایش جریمه زرونسپاری محصوتال  ،زر مقدار
ذخیره اطمینان ،این هرینهها هر زار  30درصد افرایش
داده شدهاند و نتایج حاصل از تغییر اعمال شده ،در جدول
 3نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
تحت دادههای اسمی (ستون یک) ،مدل در تمامی سطوح
اطمینان ،سطح اول ذخیره اطمینان را زرای مراکر توزیع
انتخاب نموده است .زا افرایش  30درصدی جریمهها ،که
نتایج نن در ستون  2نمایش داده شده است ،سطح دوم
ذخیره اطمینان زرای مرکر توزیع زاز شده  3تحت سطوح
اطمینان  0/85 ،0/75و  ،0/95انتخاب شده است.
همچنین زا افرایش  60درصدی جریمهها که نتایج نن در
ستون  3جدول ارائه شده است ،فقط مرکر دو ،در تمامی
سطوح اطمینان و همچنین مراکر شش و هشت ،در سطح
مجله مدل سازی در مهندسی

اطمینان  ،0/65زا سطح اول از ذخیره اطمینان زاز شدهاند
و سایر مراکر زا سطح دوم از ذخیره اطمینان زاز شدهاند.
نتایج حاصله مصدق این امر میزاشد که افرایش جریمه
زرونسپاری سبب میگردد که میران ذخیره اطمینان
زیشتری نگهداری شده و متحمل شدن هرینه نگهداری
نسبت زه جریمه زرونسپاری زه صرفهتر زاشد .موارد
توریح داده شده نیر نمایشگر انتخاب مناسب و
تصمیمگیری دقیق مدل میزاشند.
زهمنظور زررسی مطلوزیت و پایایی نتایج زهدست نمده از
مدل پیشنهادی ،نسبت زه مدل قطعی ارائه شده در زخش
 ،3این نتایج تحت هفت سری داده که زهصور تصادفی
زرای پارامترهای غیرقطعی تولید شدهاند ،مورد تحلیل قرار
گرفته است .تالزم زه ذکر است که مدل قطعی ذکر شده،
تحت دادههای اسمی که از میانگین اعداد فازی زهدست
نمده است ،حل شده است .زرای شبیهسازی شرایط واقعی
نیر فرض کنید که )  𝑟̃ = (𝑟1 , 𝑟2 , 𝑟3 , 𝑟4یک پارامتر
غیرقطعی زا تازع امکانی ذوزنقهای زاشد ،از این رو ،زرای
واقعیسازی ،یک عدد تصادفی زهصور یکنواخت زین حد
زاتال و پایین تازع تولید میگردد )] .( 𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙 = [𝑟1 , 𝑟4
سپس متغیرهای تصمیم حاصله از حل مدل پیشنهادی و
همچنین حل مدل قطعی ،زهطور جداگانه ،تحت هر سری
از دادههای تصادفی ،در مدلی خطی زرای تحلیل قرار داده
میشوند .در این مدل ،زرای محدودیتهایی از مدل
پیشنهادی که شامل پارامتر غیرقطعی زودهاند ،متغیری
تعریف میگردد که مقدار تجاوز شده از حد محدودیت را
مشخص میکند .چرا که امکان نقض محدودیتها زه
واسطه تجاوز از حدودشان زه خاطر عدم قطعیت پارامترها
وجود دارد .همچنین زرای این متغیر ،در تازع هدف
جریمهای درنظر گرفته میشود .تالزم زه ذکر است که در
مدل خطی ارائه شده ،تنها متغیرهای تصمیم ،متغیرهای
مشخصکننده مقدار تجاوز محدودیتهای شامل
پارامترهای غیرقطعی میزاشند .در نهایت ،میانگین و
انحراف استاندارد مقادیر توازع هدف مدلها ،تحت
دادههای تصادفی ،زرای مقایسه نتایج مدلها استفاده
میگردد .مقدار تازع هدف مدل خطی تحت هفت سری
دادههای تصادفی تولید شده در شکل  4نمایش داده شده
است .همانگونه که در شکل نمایش داده شده است،
همواره مدل قطعی نسبت زه مدل پیشنهادی ،تحت
دادههای تصادفی ،هرینه کلی زیشتری داشته است و
سال دوازدهم ،شماره  ،39زمستان 1393
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عملکرد کلی مدل پیشنهادی زهتر زوده است .همچنین
نتایج مدل پیشنهادی تحت سطح اطمینان  ،0/95در
دادههای یک ،چهار ،شش و هفت ،هرینههای زیشتری را
نسبت زه سطوح اطمینان  0/85و  0/75ایجاد نموده است.
علت این امر این است که زاتال زودن سطح اطمینان ،سبب
ریسکگریر زودن نتایج مدل ،تجاوز کم محدودیتها و در
نتیجه هرینههای عملیاتی زیاد میگردد .البته در زعضی از
سری دادهها مانند سری دو ،چهار و پنج ،هرینه کلی
شبکه در یک یا هر دو سطح اطمینان  0/75و  ،0/85از
هرینه کلی ،تحت سطح اطمینان  0/95زیشتر شده است.
علت این موروع ،تجاوز زیاد محدودیتها تحت
شبیهسازی تصادفی انجام شده میزاشد که سبب زاتال
رفتن هرینهها میگردد .زهطور کلی میانگین هرینههای
مدل قطعی  206883میزاشد و میانگین هرینههای مدل
پیشنهادی در سطوح اطمینان  0/85 ،0/95و 0/75
زهترتیب مقدار  183512 ،185242و  176630میزاشد
که مصدق میانگین هرینهای زهتر و عملکرد مناسب مدل
پیشنهادی نسبت زه مدل قطعی میزاشد (میانگینها زاید
در  107ررب گردند) .همچنین انحراف استاندارد
هرینههای مدل قطعی ،تحت دادههای تصادفی 322981
میزاشد .انحراف استاندارد هرینههای مدل پیشنهادی ،در
سطوح اطمینان  0/85 ،0/95و  ،0/75زهترتیب مقدار
 258417 ،306349و  306217میزاشد(انحراف
استانداردها زاید در 106ررب گردند) .انحراف استانداردها
نیر در کنار معیار میانگین ،عملکرد مطلوب مدل
پیشنهادی را ارائه میکنند.
در نهایت زا توجه زه تحلیلهای صور گرفته و زر اساس
نظر مدیران سازمان ،این امر قازل جمعزندی است که
مدل پایای توسعه داده شده و مدل زرنامهریری امکانی
زهکار گرفته شده ،زهصور کارا ،میتوانند زه مدیران در

طراحی شبکههای زنجیره تامین و مدیریت ریسک مرتبط
زا ننها کمک نمایند.

 -6نتیجهگیری
در طول دهههای اخیر ،وقوع اختالتال غیرمترقبه و مساله
مقازله زا ننها ،زه یک چالش زرر زرای مدیران سازمانها
تبدیل شده است .زر این اساس ،توجه زه این مساله در
طراحی شبکههای زنجیره تامین میتواند منجر زه نتایج
مثبت زلند مد و اتخاذ تصمیماتی زا کیفیت زاتالتر ،زرای
سازمان گردد .زهمنظور مواجهه زا مشکل مذکور ،یک مدل
زهینهسازی جدید در این مقاله معرفی گردیده است.
زرخالف تحقیقا گذشته ،مدل پیشنهادی ،طراحی
شبکههای مستقیم و معکوس را زهطور همزمان
زهینهسازی مینماید .این مدل ،زهصور کارا ،شبکهای زا
پاسخگویی زاتال و اثرزخش از نظر هرینه را ،تحت اختالتال
جرئی و غیرجرئی ایجاد میکند .زه واسطه عدم قطعیت
ذاتی پارامترهای ورودی در چنین مسالهای ،از یک مدل
زرنامهریری امکانی کارا زرای مقازله زا عدم قطعیتها زهره
گرفته شده است .همچنین ،یک مطالعه موردی مرتبط زا
صنعت تولید زاتریهای اسیدی زهکار گرفته شده است تا
اثرزخشی مدل ارائه شده و کیفیت زاتالی مدل زرنامهریری
امکانی پیشنهاد شده ،نمایش داده شود.
در اکثر تحقیقا انجام شده در حوزه طراحی شبکههای
پایا ،هدف کمینه کردن مجموع هرینه کلی زنجیره تامین
و هرینههای ارافی ناشی از اختالتال زوده است .در
صورتی که توجه زه اهداف دیگر مانند پاسخگویی و
مسئولیت اجتماعی در کنار تازع هرینه میتواند منجر زه
خروجیهای ارزشمند و کارزردی گردد .زنازراین ،توسعه
مدلهایی زا قازلیتهای مذکور ،میتواند زهعنوان یک خط
مشی جذاب زرای تحقیقا نینده در نظر گرفته شود.

جدول  2هرینه ثازت و ظرفیت زالقوه مراکر تولید
ظرفیت

هزینه ثابت

مکان

(1350000و900000و850000و)425000
(975000و650000و630000و)315000
(1200000و800000و780000و)390000
(1230000و820000و800000و)400000
(1050000و700000و680000و)340000
(1140000و760000و740000و)370000

( 0و 0و 0و) 0
(14400000000و14300000000و14000000000و)13900000000
(14500000000و14200000000و14000000000و)13900000000
(15800000000و15600000000و15500000000و)15400000000
(13850000000و13700000000و13600000000و)13400000000
(14100000000و13900000000و13850000000و)13800000000

() 1
() 2
() 3
() 4
() 5
()6
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𝑡𝑘𝑗𝑑

مشتری
)(K

مرکر توزیع

𝑡𝑗𝑖𝑉

𝑡𝑖𝑎𝑛𝑢

مرکر تولید
)(I

)(J

تامین کننده
)(N

𝑡𝑖𝑚𝛾
مرکر

𝑡𝑚𝑘𝑞

𝑡𝑚𝑙𝑔

مرکر زازیافت

جمعنوری

مشتری مواد

𝑡𝑏𝑚𝑎𝑆

)(B

)(M

)(L
جریان معکوس

جریان رو زه جلو

شکل  1ساختار شبکه زنجیره تامین مطالعه شده

جدول  3تحلیل تغییر جریمه زرونسپاری
3
0/95
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)2
(8/1)2

2
0/75
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)2
(8/1)2

0/85
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)2
(8/1)2

0/65
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)1
(8/1)1

0/95
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)1
(8/1)1

0/85
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)1
(8/1)1

1
0/75
(2/2)1
(3/2)2
(6/1)1
(8/1)1

0/65
(2/2)1
(3/2)1
(6/1)1
(8/1)1

0/65
(2/2)1
(3/2)1
(6/1)1
(8/1)1

0/85
(2/2)1
(3/2)1
(6/1)1
(8/1)1

0/75
(2/2)1
(3/2)1
(6/1)1
(8/1)1

6.6E+11
6.1E+11
5.6E+11
5.1E+11
α=0.9

α=0.85

α=0.8

α=0.75

α=0.7

(2/2)1
(3/2)1
(6/1)1

Objective function

7.1E+11

0/65

α=0.65

confidence level
شکل  2نمایش گرافیکی مجموع کل هرینهها تحت سطوح اطمینان مختلف

α=0.9

α=0.85

α=0.8

α=0.75

Confidence level

α=0.7

α=0.65

Transportation cost

1E+10
9.5E+09
9E+09
8.5E+09
8E+09
7.5E+09

شکل  3نمایش گرافیکی مجموع هرینههای حملونقل تحت سطوح اطمینان مختلف
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Objective fuction
value
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2.6E+12
2.4E+12
2.2E+12
2E+12
1.8E+12
1.6E+12
1.4E+12
1.2E+12

crisp
α=0.95
α=0.85
α=0.75
1

2

3

4

5

6

7

Realization

 نمایش گرافیکی هرینههای کلی مدلها تحت دادههای تصادفی4 شکل
[35]  مدل معادل زنجیره تامین حلقه زسته پایا زر اساس روش زرنامه ریری امکانی خیمنر و همکاران:رمائم
 در این. در ادامه ارائه شده است،مدل زرنامهریری امکانی توسعه داده شده زا توجه زه توریحا ارائه شده در زخش چهارم
 مقدار این پارامتر. پارامتر سطح اطمینان مقازله زا عدم قطعیتها میزاشد که توسط تصمیمگیرندگان تعیین میگرددα مدل
. تعیین خواهد شد0.5 < 𝛼 ≤ 1 در محدوده
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