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ارائه مدلی جهت زمانبندی تولید و حمل و نقل قطعات در صنعت خودرو (مطالعه موردی:
شرکت ایران خودرو)
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واژگان كلیدی:
زمانبندی،
زنجیره تامین،
الگوريتم ژنتیک،
حمل و نقل.
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چکیده
يکی از داليل عدم رقابتپذيری صنعت خودرو در داخل کشور ،مديريت نادرست در تامین
قطعات اولیه و حمل آنها به شرکتهای خودروساز داخلی است .اين مقاله رويکردی يکپارچه
در تصمیمگیریهای مربوط به زمانبندی سفارشات در مراحل تولید و حمل شامل تخصیص
سفارشات به تامینکنندگان و وسايل نقلیه ،تعیین توالی تولید در تامینکنندگان و نحوهی
حمل سفارشات به شرکت ايران خودرو دارد .ناوگان حمل و نقل مربوط به انتقال سفارشات
از قطعهسازان به شرکت خودروساز نیز يک ناوگان مشترک در نظر گرفته شده است .به منظور
حل مساله از يک الگوريتم ژنتیک استفاده شده است .نتايج مقايسه مدل پیشنهادی با رويکرد
غیريکپارچه و همچنین توسعه الگوريتم ارائه شده برای نزديکترين مساله در ادبیات موضوع
به مساله ما روی تعداد زيادی از مسايل مختلف ،نشان از برتری مدل پیشنهادی دارد .از سوی
ديگر مقايسه نتايج حاصل از مدل پیشتهادی با شرايط واقعی شرکت ايران خودرو نشان از
برتری قابل مالحظه الگوريتم پیشنهادی دارد.

 -1مقدمه
مديريت زنجیره تامین ، 3از موضوعاتی است که در حوزه
تولید ،بسیار مورد توجه بوده و تحقیقات گستردهای بر روی
آن صورت گرفته است .يک زنجیره تامین ،شامل تمامی
مراحلی است که بر روی يک محصول ،ايجاد ارزش افزوده
میکند .در واقع ،مديريت زنجیره تامین ،وظیفه
هماهنگسازی جريانهای مواد ،اطالعات و مالی را جهت
مرتفع نمودن نیاز مشتری نهايی با هدف بهبود رقابتپذيری
در يک زنجیره تامین به عهده دارد.
در گذشته ،رويکرد شرکتهای تولیدی ،تمرکز بر مديريت
داخلی شرکت و بهبود وضعیت موجود در آن بود ،اين در
حالیست که امروزه ،شرکتهای پیشرو به اين نتیجه
رسیدهاند که عالوه بر مديريت داخلی شرکت ،مديريت
عناصر زنجیره تامین محصوالتشان نیز نقش به سزايی در
افزايش رقابتپذيری محصول نهايی دارد .به عنوان مثال،

زمانی که در زنجیره تامین خودرو ،تامینکنندهای  ،قطعه
تولیدی خود را به بهای تمامشده نسبتا باال تحويل شرکت
سازنده دهد ،عمال موجب افزايش بهای تمامشده محصول
نهايی شده و به تبع آن ،رقابتپذيری آن نیز کاهش میيابد.
اين موضوع در مورد کیفیت قطعات اولیه نیز صدق میکند،
چرا که کیفیت پايین قطعات اولیه نیز موجب کاهش
رقابتپذيری محصول نهايی میشود.
در اين تحقیق به منظور مدلی جهت مديريت زنجیره تامین
صنعت خودروسازی با تاکید بر سه مولفه مديريت جامع
تولید در تامینکنندگان ،ناوگان حمل و نقل مشترک برای
انتقال قطعات تولیدشده در تامینکنندگان 4به شرکت
خودروساز و يکپارچگی تصمیمات در اين دو حوزه پیشنهاد
میشود.
در ادامه هر يک از مولفههای استفادهشده در مدل
پیشنهادی به اختصار توضیح داده میشوند:

* پست الکترونیک نويسنده مسئولbeheshtinia@semnan.ac.ir :

 .1دانشیار ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه سمنان
 .2دانشگاه سمنان
Supply Chain Management
Suppliers
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مدیریت جامع تولید در تامینكنندگان :با توجه به
تحقیقات میدانی صورتگرفته در صنعت خودرو کشور ،در
حال حاضر ،خوروسازان به تامینکنندگان به ديد يک
فروشگاه نگاه میکنند و از نظر خوروساز ،تامینکنندهای
بهتر است که بتواند پس از اعالم نیاز در مورد تعداد
مشخصی از يک قطعه ،در سريعترين زمان ممکن ،آن قطعه
را به خودروساز تحويل دهد .از سوی ديگر با توجه به
نوساناتی که در مورد میزان تقاضا وجود دارد ،تامین
کنندگان جهت جلب نظر خودروساز و بستن قرارداد در
شرايط رقابتی ،مجبور به انباشت حجم انبوهی از محصوالت
خود در انبار هستند ،که اين مساله موجب افزايش
هزينههای مربوط به خواب سرمايه تامینکنندگان شده و
به تبع آن ،بهای تمامشده محصول نیز افزايش میيابد .در
مدل پینهادی ما محدوديتهای تولید تامینکنندگان در
نظر گرفته میشود و اين شرکت خودروساز است که ،زمان
بندی تولید در تامینکنندگان را با رويکردی جامع انجام
میدهد .بنابراين نیازی به انباشت قطعات در تامینکنندگان
نیست و اين امر هزينههای زنجیره تامین را کاهش میدهد.
ناوگان حمل و نقل مشترک :امروزه شرکتهای
خودروساز داخلی مانند ايرانخودرو و سايپا ،جهت سفارش
قطعات مورد نیاز خط تولید خود به تامینکنندگان ،از وجود
شرکتهای ثانويهای مانند ساپکو و سازهگستر بهره میبرند،
اما اين شرکتها جز سفارش دادن قطعات مورد نیاز خط
تولید به تامینکنندگان ،وظیفه ديگری به عهده ندارند و هر
تامینکننده ،میبايست قطعه تولیدی خود را بهطور مستقل
تا شرکت خودروساز حمل نموده و تحويل دهد که اين امر
موجب ازدياد تعداد رفت و آمدهای وسايل نقلیه و به تبع
آن افزايش هزينههای حمل و نقل شده و تامینکنندگان
نیز برای جبران اين هزينه ،بهای تمامشده قطعات را افزايش
میدهند .شرکتهای خودروساز مطرح دنیا نیز از سیستمی
به نام  ، PL31بهره میبرند که دارای ناوگان حمل و نقل
مشترک بوده و با بهره بردن از وسايل نقلیه موجود بهصورت
مشترک ،توانستهاند هزينههای حمل و نقل را تا حد زيادی
کاهش دهند .از ويژگیهايی حمل مشترک نسبت به حمل
و نقل مستقل ،اين است که هر وسیله نقلیه میتواند،
قطعات تولیدشده توسط چندين تامینکننده مختلف را در
يک محموله حمل کند ،که اين امر موجب کاهش قابل

Third Party Logistic
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توجه هزينههای حمل و نقل میشود .مدل پیشنهادی ما از
چنین رويکردی در برنامهريزی ناوگان حمل و نقل استفاده
میکند.

شکل  :1تفاوت حمل و نقل مشترک و مستقل

یکپارچگی تصمیمات تولید و حمل و نقل :در رويکرد
غیر يکپارچه تصمیمات مربوط به تولید و حمل و نقل به
صورت جداگانه و سلسله مراتبی گرفته میشوند .اين امر را
میتوان با يک مثال عددی نشان داد .فرض کنید که در
زنجیره تامین يک تامینکننده و يک وسیلهی نقلیه وجود
دارند و سه سفارش وجود دارند که بايد توسط تامینکننده
مورد پردازش قرار گرفته و توسط وسیلهی نقلیه به سمت
شرکت سازنده حمل گردند .زمان تکمیل هر سفارش زمانی
است که سفارش مذکور به شرکت سازنده تحويل داده
میشود .اندازه هر سه سفارش برابر يک واحد است .زمان
پردازش سفارشات  2 ،1و  3به ترتیب برابر  1واحد 5 ،واحد
و  1واحد و تاريخهای تحويل آنها به ترتیب برابر  12 ،11و
 13واحد است .تابع هدف مساله نیز کمینه نمودن مجموع
ديرکرد تحويل سفارشات از تاريخ تحويلشان است.
اگر زمانبندی تولید و حمل و نقل به صورت متوالی و
مستقل انجام پذيرد ،تامینکننده در قسمت زمانبندی
تولید ممکن است توالی پردازش سفارشات را بر اساس
مرتب نمودن سفارشات به صورت صعودی از تاريخ
تحويلشان بدست آورد (شکل (.))2

شکل  :2توالی پردازش سفارشات در تامینکننده

فرض کنید ظرفیت وسیلهی نقلیه برابر  2واحد است و اين
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وسیله نقلیه فاصلهی بین تامینکننده تا شرکت سازنده را
در  5واحد زمانی طی میکند .بعد از زمانبندی تولید،
زمانبندی حمل و نقل به صورت نشان داده شده در شکل
( )3انجام میپذيرد .به اين ترتیب که به علت محدوديت
ظرفیت وسیلهی نقلیه ،اين وسیله ابتدا دو سفارش  1و 2
را به سمت شرکت سازنده حمل نموده و سپس به سمت
تامینکننده بازگشته و سفارش  3را به شرکت سازنده حمل
میکند .در اين حالت تابع هدف شامل  9واحد ديرکرد
میشود.

شکل  :3جواب نهايی در حالت اول

اما اگر روابط متقابل بین زمانبندی تولید و حمل و نقل در
نظر گرفته شود ممکن است جواب نشان داده شده در شکل
( )4بدست آيد که دارای  5واحد ديرکرد است .اين امر نشان
میدهد که حالت اول رسیدن به جواب بهینهی عمومی را
تضمین نمینمايد.

شکل  :4جواب بدست آمده در حالت دوم

اين مقاله به بررسی يکپارچگی زمانبندی تولید و حمل و
نقل بین شرکت ايران خودرو و تامینکنندگانش با تاکید بر
زمانبندی تولید جامع در تامینکنندگان و استفاده از
ناوگان حمل و نقل مشترک میپردازد .هدف تعیین نحوه
تخصیص سفارشات به تامینکنندگان ،تعیین توالی تولید
در آنها ،تخصیص سفارشات به وسايل نقلیه و تعیین توالی
حمل آنها به منظور کمینه نمودن مجموع ديرکردها در
تحويل سفارشات به شرکت خودروساز است .به منظور حل
اين مساله يک الگوريتم ژنتیک پیشنهاد شده است.
نوآوريهای اين تحقیق عبارتند از:
 بررسی يک مدل جديد در مديريت زنجیره تامین با
رويکرد يکپارچگی زمانبندی تولید و حمل و نقل
 بررسی يک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی
 ارائه يک الگوريتم ژنتیک برای مساله مذکور با
کرومزومهايی با ساختار متغیر
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در ادامه اين مقاله در بخش  2به بررسی ادبیات موضوع
پرداخته میشود .در بخش  3مفروضات مساله تبیین
میشود .در بخش  ،4الگوريتم ارائهشده برای حل مساله
معرفی میشود .مقايسه نتايج حاصله از مدل يکپارچه با
مدل غیريکپارچه در بخش  5ارائه میشود .بخش پايانی نیز
به بیان نتیجهگیری و زمینه تحقیقات آتی اختصاص دارد.

 -2ادبیات موضوع
در اين بخش به بررسی تحقیقاتی می پردازيم که تا کنون
در حوزه زمانبندی در زنجیره تامین صورت پذيرفتهاند.
ذگردی و بهشتی نیا [ ]1به بررسی مساله يکپارچگی زمان
بندی حمل ونقل در زنجیره تأمین با وسائط نقلیه دارای
ظرفیتهای متفاوت پرداختند .آنها محاسبات حمل و نقل
بین تامینکنندگان را در نطر نگرفته بودند و فقط زمان
حمل بین تامینکنندگان تا شرکت سازنده را در
محاسباتشان در نظر گرفته اند .يیمیر و دمیرلی [ ]2يک
الگوريتم ژنتیک به منظور زمانبندی در يک زنجیره تامین
دو مرحلهای ارائه نمودهاند .آنها يک مدل برنامهريزی خطی
عدد صحیح مختلط نیز به منظور بهینهسازی تامین و مونتاژ
قطعات و همچنین زمانبندی توزيع ارائه نمودهاند .آورباخ
[ ]3به بررسی زمانبندی بر خط در زنجیره تامینی متشکل
از يک کارخانه و چند مشتری با هدف کمینهسازی مجموع
وزنی جريان کاری سفارشات پرداخته است .رستمیان دالور
و همکاران [ ]4يک الگوريتم ژنتیک به منظور يکپارچگی
زمانبندی تولید و حمل و نقل هوايی ارائه نمودهاند .پس از
ارائه مدل رياضی مساله ،دو الگوريتم ژنتیک برای حل مساله
پیشنهاد شده است .اسکولز ريتر و همکاران [ ]5يکپارچگی
تولید و حمل و نقل در يک زنجیره تامین عمومی را بررسی
و يک مدل رياضی به منظور حل مساله ارائه نمودهاند .باتنگر
و همکاران [ ]6به بررسی برنامهريزی حمل و نقل و زمان
بندی در حالت وجود دو نوع حمل و نقل هوايی و دريايی
پرداختهاند .يونگ و همکاران [ ]7به بررسی زمانبندی در
يک زنجیره تامین دو مرحلهای با در نظر گرفتن چندين
پنجره زمانی تحويل مشترک با هدف کمینه نمودن
هزينههای حمل و نقل و موجودی پرداختهاند .لئو و چن
[ ]8به بررسی يکپارچگی مسیريابی ،کنترل موجودی و
زمانبندی در يک زنجیرهتامین پرداخته و پس از مدلسازی
رياضی مساله ،يک الگوريتم جستجوی همسايگی به منظور
حل مساله ارائه نمودهاند .مهرآوران و لجندران [ ]9زمان
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بندی در محیط جريان کاری با زمانهای آمادهسازی وابسته
به توالی با دو تابع هدف کمینه نمودن سفارشات نیمه
ساخته 1و بیشینه نمودن سطح سرويس را مورد بررسی
قرار دادهاند .عثمان و دمیرلی [ ]10به بررسی زمانبندی
تحويل و اندازه انباشته اقتصادی در يک زنجیره تامین سه
مرحلهای و چند محصولی پرداختهاند .آورباخ و بیسان []11
به بررسی مساله زمانبندی بر خط 2در يک زنجیره تامین
دو سطحی با چند مشتری پرداخته و يک الگوريتم تخمینی
برای آن ارائه نمودهاند .رن و همکاران [ ]12يک زنجیره
تامین دو مرحلهای را در نظر گرفتند که در آن تعدادی
تامینکننده ،قطعات مورد نیاز برای يک مونتاژکننده را
فراهم میآورند .کابرا و همکاران [ ]13زمانبندی در زنجیره
تامین داروسازی را برای يک محیط چند مرحلهای ،چند
محصولی و چند پريودی بررسی نمودهاند .آنها زمانبندی را
به صورت پیوسته در نظر گرفته و يک مدل برنامهريزی عدد
صحیح مختلط 3برای آن ارائه نمودند .مقاله آنها توسعه
تحقیق شیک و فلويدز [ ]14است که محدوديتهای اضافی
نظیر تغییرات وابسته به توالی ،4زمانهای تحويل چند گانه
میانی ، 5تاريخ انقضا 6و محصوالت معیوب ،وجود هزينه-
های مربوط به ديرکرد در تحويل سفارشات را به مدل آنها
اضافه نمودهاند .الريچ [ ]15به يکپارچگی زمانبندی
ماشینآالت و مسیريابی وسايل نقلیه با در نظر گرفتن
پنجرههای زمانی پرداخته است .توماس و همکاران [ ]16به
بررسی زمان بندی در زنجیره تامین زغال سنگ با چند
فعالیت مستقل که توسط محدوديتهای منابع با هم در
ارتباطند ،پرداخته اند .سلوارجاه و ژانگ [ ]17به بررسی
زمانبندی زنجیره تامینی پرداختهاند که در آن يک تولید-
کننده مواد نیمه ساخته را از تامینکنندگان در زمانهای
متفاوت دريافت و کاالهای تکمیل شده را به صورت دسته-
ای به مشتريان تحويل میدهد .ساويک [ ]18به بررسی
ارتباط زمانبندی با انتخاب تامینکنندگان در حالت وجود
ريسکهای قطع 7پرداخته و يک مدل برنامهريزی عدد
صحیح مختلط و احتمالی برای مساله ارائه نموده است .مونز
و همکاران [ ]19به يکپارچگی بهینه برنامهريزی و زمان-
بندی ،با رويکرد تجزيه الگرانژی در مديريت زنجیره تامین
پرداختهاند .هان و ژانگ [ ]20به بررسی مساله زمانبندی

 -3تعریف مساله
به منظور انجام هر تحقیق مراحلی بايد صورت پذيرد .گام
های انجام اين تحقیق به صورت زير میباشد:
گام  -1شناسايی اجزا زنجیره تامین يک خودروساز
گام  -2ارائه مدل پیشنهادی جهت مديريت تولید و حمل
و نقل در زنجیره تامین مذکور

1

5

2

6

Work in process
On line
Mixed Integer Programming
4
Sequence dependent changeover
3
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زنجیره تامین آنالين با در نظر گرفتن يک ماشین و چندين
مشتری با در نظر گرفتن تعدای نامحدودی از وسائط نقلیه
با ظرفیت محدود پرداختهاند .هان و همکاران [ ]21به
کمینهسازی زمان کل عملیات و هزينه تحويل در زمان-
بندی زنجیره تامین آنالين ،در حالت تک ماشینه و
ماشینهای موازی در يک سامانه حمل و نقل با وجود يک
مشتری پرداختهاند.
پینها و همکاران [ ]22زمانبندی در زنجیره تامین را در
خطوط مونتاژ موتورسیکلت به با رويکردی پويا بررسی
نمودهاند .لیو و همکاران [ ،]23با در نظر گرفتن عدم
قطعیت زمان عملیات برای خدمات لجستیکی در محیطی
با سفارشیسازی انبوه ،مدل جديدی از زمانبندی لجستیک
چندهدفه ارائه دادهاند .پی و همکاران [ ،]24به حل مساله
زمانبندی تولید و حمل در يک زنجیره تامین دو مرحلهای
پرداختهاند که زمان پردازش هر کار ،تابعی خطی از زمان
شروعش میباشد .اهم و فرايتگ [ ،]25مدلی جهت
يکپارچهسازی زمانبندی تولید و حمل با استفاده از
برنامهريزی عدد صحیح مختلط ارائه دادهاند .لیو و همکاران
[ ،]26زمانبندی در زنجیره تامین را با در نظر گرفتنن
جداسازی سفارشات مشتريان بررسی نمودهاند .بروک و
همکاران [ ]27به بررسی انتقال جريانهای فیزيکی و
اطالعاتی در زنجیره تامین يکپارچه پرداختهاند.
هر چند تحقیقات زيادی روی مساله زمانبندی در زنجیره
تامین صورت پذيرفته است ،اما تاکنون مسالهی يکپارچگی
زمانبندی تولید و حمل و نقل با در نظر گرفتن زمان
بارگیری سفارشات در حالت استفاده از ناوگان حمل و نقل
مشترک در ادبیات موضوع بررسی نشده است .اين تحقیق
به تبیین اين مساله پرداخته و يک الگوريتم ژنتیک به
منظور بهینهسازی تصمیمها در اين سیستم ارائه میدهد.

Multiple intermediate due dates
Shelf-life date
7
Disruption
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گام  -3تبیین مفروضات مساله
گام  -4ارائهی يک الگوريتم ژنتیک جهت بهینهسازی
تصمیم در مدل پیشنهادی و کدنويسی آنها
گام  -5اعتبارسنجی روش پیشنهادی

شکل  :5ساختار زنجیره تامین مساله

بر مبنای گامهای تحقیق به منظور انجام اين تحقیق ابتدا
زنجیره تامین شرکت ايران خودرو با روش مطالعه میدانی
مورد بررسی قرار گرفت .زنجیره تامین مورد بررسی شامل
شرکت ايران خودرو و تامینکنندگانش میشود .شرکت
ايران خودرو سفارشات خود را به تعدادی تامینکننده
اختصاص داده و تامینکنندگان نیز با تولید اين سفارشات
آنها را توسط تعدادی وسايل نقلیه به شرکت سازنده تحويل
میدهند.
سپس مدل پیشنهادی جهت مديريت تولید و حمل و نقل
در زنجیره تامین مورد بررسی که شامل سه مولفه
زمانبندی تولید جامع در تأمینکنندگان ،استفاده از ناوگان
حملونقل مشترک و يکپارچگی تصمیمات تولید و
حملونقل است برای مساله در نظر گرفته شد و مفروضات
مساله به شرح زير شناسايی شدند:
تعداد  nسفارش وجود دارد که زمان پردازش آنها مشخص
است و بايد به  mتامین کننده سفارش داده شوند .با توجه
به اين نکته که هر تامینکننده دارای تجهیزات و ماشینآالت
متفاوتی است ،بنابراين سرعت تولید هر تامینکننده میتواند
متفاوت باشد.
قطعاتی تولید شده توسط تامین کنندگان بايد توسط V
وسیله نقلیه مختلف به شرکت خودروساز حمل شوند .اين
وسايل نقلیه دارای ظرفیتها و سرعتهای متفاوتی هستند.
میزان ظرفیت اشغالشده توسط هر سفارش در وسیله نقلیه
(حجم هر سفارش) نیز متفاوت است .مجموع حجم اشغالی
سفارشات تخصیص يافته به هر وسیله نقلیه در هر محموله
Chromosome

مجله مدلسازی در مهندسی

نبايد از ظرفیت آن وسیله بیشتر شود.
هر وسیله نقلیه ،پس از اينکه سفارش مورد نظر را حمل
کرد ،از مساله حذف نمیشود و امکان اينکه دوباره مورد
استفاده قرار بگیرد ،وجود دارد .در نتیجه زمان بازگشت
نیز ،در محاسبات در نظر گرفته میشود .هر وسیله نقلیه
میتواند در هر بار حمل سفارشات مختلفی را از تامین
کنندگان مختلف حمل نمايد .کلیه فواصل زمانی بین
تامینکنندگان با يکديگر و با شرکت خودروساز مشخص
است .عالوه بر اين ،زمان بارگذاری و تخلیه بار صفر در نظر
گرفته شده است.
هر سفارش دارای يک موعد تحويل از پیش تعیینشده است
که اگر زمان تحويل سفارش به شرکت خودروساز از اين
زمان بیشتر باشد ،به اندازه اين اختالف دچار ديرکرد خواهد
شد .هدف از حل اين مساله ،تعیین تخصیص سفارشات به
تامینکنندگان ،تعیین توالی تولید سفارشات تخصیص
يافته به هر تامینکننده ،تخصیص سفارشات به وسايل نقلیه
و تعیین توالی حمل آنها به گونهای است که مجموع
زمانهای ديرکرد سفارشات کمینه شود.

 -4الگوریتم ژنتیک
به منظور بهینهسازی تصمیمات تولید و حمل و نقل در
مدل پیشنهادی از يک الگوريتم ژنتیک استفاده شده است.
الگوريتم ژنتیک يکی از پرکاربردترين روشهای حل مسايل
بهینهسازی است که با الهام از ساختار ژنتیکی موجودات
زنده ،به حل مسايل بهینهسازی میپردازد .در اين الگوريتم
هر جواب به صورت يک کرومزوم 1نشان داده میشود .اين
الگوريتم در ابتدا تعدادی کرومزوم تصادفی ايجاد میکند.
سپس با استفاده از دو عملگر تلفیق و جهش جمعیت
کرومزومها را افزايش میدهد .به منظور برگرداندن اندازه
جمعیت به اندازه قبل ،تعدادی از کرومزومها که مقدار تابع
هدف بهتری دارند برای رفتن به نسل بعد انتخاب میشوند.
اين عمل آنقدر تکرار میشود تا شرط خاتمه الگوريتم
محقق شود.
الگوريتم ژنتیک پیشنهادی ،دارای ساختاری دو بعدی است.
تامینکنندگان و وسايل نقلیه در بعد عمودی و سفارشهای
تخصیصيافته در بعد افقی در قالب تعدادی رشته با طول
متغیر نشان داده میشود .تعداد اين رشتهها برابر با مجموع
تعداد تامینکنندگان و تعداد وسايل نقلیه است (هر رشته

1
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متناظر با يک تامینکننده يا وسیله نقلیه در نظر گرفته
میشود) .طول هر رشته مربوط به هر تامینکننده (وسیله
نقلیه) برابر تعداد سفارشهای اختصاص يافته به آن تامین
کننده (وسیلهنقلیه) است.
ترتیب سفارشات در هر رشته مربوط به تامینکننده (وسیله
نقلیه) نیز نشاندهنده اولويت تولید (حمل) آن سفارش
توسط آن تامینکننده (وسیله نقلیه) است.
نحوه دستهبندی سفارشات به محمولههای مختلف وسايل
نقلیه به اين صورت است که سفارشات به ترتیب اولويت
مربوط به هر رشته به يک محموله تخصیص میيابند .اگر
حجم سفارشات تخصیص يافته به هر محموله از ظرفیت
وسیله نقلیه بیشتر شود ،محموله فعلی بسته شده و
محمولهی جديدی برای آن وسیله نقلیه تعريف میشود.
جدول  :1مشخصات سفارشات مثال مورد نظر
موعد تحويل

اندازه

زمان پردازش

شماره سفارش

12

2

10

1

17

5

15

2

21

3

20

3

30

4

25

4

28

5

30

5

حمل ،با توجه به گنجايش وسیله نقلیه شماره  ،1بهترتیب
سفارشات  1و  3به محموله اول اين وسیله نقلیه اختصاص
داده میشود و سپس سفارش  5به محموله دوم اين وسیله
نقلیه اختصاص میيابد .وسیله نقلیه شماره  2نیز با توجه
به ظرفیت خود ،سفارشات  2و  4را در يک محموله حمل
میکند.
5
5

3

1

تامینکننده 1

4

2

تامینکننده 2

3

1

وسیله نقلیه 1

4

2

وسیله نقلیه 2

شکل  :6ساختار يک کروموزوم نمونه از مثال بیانشده

سپس با توجه به داده های ورودی مساله به راحتی می توان
مقدار تابع هدف برای کرومزوم مذکور را محاسبه نمود.
شکلهای ( )7و ( )8نحوه زمانبندی تولید و حمل را برای
کرومزوم شکل ( )6نشان می دهد.

جدول  :2زمانهای حمل مثال مورد نظر
تامینکننده
2

تامینکننده
1

تولیدکننده

از  -به

8

8

0

تولیدکننده

10

0

8

تامینکننده 1

0

10

8

تامینکننده 2

برای مثال ،فرض کنید  5سفارش 3 ،تامینکننده و  2عدد
وسیله نقلیه داريم .ظرفیت حمل هر دو وسیله نقلیه اول 2
واحد ،حجم تمام سفارشات  1واحد و دادههای ورودی
مساله که شامل زمان پردازش ،اندازه و موعد تحويل هر
سفارش است در جدول  1و فواصل زمانی در جدول  2ارائه
شدهاند .اگر يک کرومزوم برای مساله مشابه شکل ()6
باشد ،آنگاه جواب متناظر با آن به اين صورت است که
سفارشات  5 ،3 ،1به تامینکننده  1تخصیص يافتهاند و
اولويت تولید آنها توسط اين تامینکننده بهترتیب با
سفارشات  3 ،1و سپس  5است و سفارشات  2و  4نیز
بهترتیب به تامینکننده  2اختصاص میيابند .همانطور
که در کروموزوم مذکور ديده میشود ،نحوه اختصاص
سفارشات به وسايل نقلیه اينگونه است که در مرحله اول
مجله مدلسازی در مهندسی

شکل  :7محاسبه زمان تحويل سفارشات اختصاص دادهشده به
خودروی شماره 1

شکل  :8محاسبه زمان تحويل سفارشات اختصاص دادهشده به
خودروی شماره 2

در پايان ،با محاسبه اختالف زمان تحويل و موعد تحويل هر
سفارش ،مجموع زمانهای تاخیر متناسب با سفارشات
اختصاص دادهشده به هر وسیله نقلیه بادر نظر گرفتن
تمامی محدوديتهای مساله (تعداد و ظرفیت وسايل نقلیه،
تعداد و زمان پردازش سفارشات نزد تامینکننده مربوطه،
موعد تحويل سفارشات و مسافت بین کارخانه سازنده و
تامینکنندگان) ،توسط برنامه محاسبه میشود .نتايج
حاصله برای مثال مورد نظر در جدول  3قابل مشاهده است.
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جدول  :3محاسبه مجموع زمانهای تاخیر کروموزوم نمونه
شماره
سفارش

موعد تحويل

زمان تحويل

مدت زمان
تاخیر

1

12

38

26

2

17

48

31

3

21

38

17

4

30

48

18

5

28

28

40

جمع کل تاخیرها

132

تلفیق : 1در اين الگوريتم ،عمل تلفیق بین  2کرومزوم ،با
انتخاب تصادفی دو والد صورت میگیرد و برای هر مرحله
(تامینکنندگان و وسايل نقلیه) يک عدد باينری تصادفی
( 0يا  )1تولید میشود .اگر عدد تصادفی تولید شده برای
هر مرحله صفر باشد ،در اين صورت پیکربندی کروموزوم
فرزند در آن مرحله ،شبیه به پیکربندی کروموزوم والد اول
و در غیر اين صورت ،شبیه به والد دوم خواهد شد.
جهش : 2برای عمل جهش يک کروموزوم به تصادف
انتخاب میشود .سپس دو سفارش به تصادف انتخاب شده
و جای آنها در رشتههای مربوط به تامینکنندگان و وسايل
نقلیه با يکديگر تعويض میگردد.
انتخاب نسل بعد :پس از مرتب شدن کروموزومها بهترتیب
نزولی ،درصدی از آنها که تابع هدف بهتری دارند برای
نسل بعدی انتخاب میشوند ( انتخاب نخبه.) 3
معیار خاتمه :در الگوريتم ارائهشده ،معیار توقف بهگونهای
است که اگر مقدار تابع هدف در  20نسل متوالی بهبود
نیابد ،الگوريتم خاتمه میيابد.
پس از اجراهای متعدد و به صورت تجربی برای پارامتر اندازه
جمعیت مقدار  ،100برای نرخ تقاطع مقدار  0/5و برای نرخ
جهش مقدار  0/5در نظر گرفته شده است.
کلیه برنامههای کامپیوتری اين تحقیق ،بهوسیله نرمافزار
اکسل در محیط  VBAنوشته شده و توسط يک رايانه
 Rintel(R) Core(TM) i7 - 2.20 GHzاجرا شدهاند.

 -5نتایج محاسباتی
با توجه به توضیحاتی که در مورد تفاوت رويکرد يکپارچه با
رويکرد غیريکپارچه ارائه شد ،در اين بخش تفاوت اين دو
رويکرد در حل مسائل زمانبندی در زنجیره تامین مورد
Crossover
Mutation
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1

بررسی قرار میگیرد .در رويکرد غیر يکپارچه تصمیمات
مربوط به تولید و حمل و نقل به صورت جداگانه و سلسله
مراتبی گرفته میشوند ،حال آنکه در رويکرد يکپارچه ،اين
تصمیمات به صورت همزمان گرفته میشود .به عالوه نتايج
الگوريتم ژنتیک پینهادی با توسعه الگوريتم ژنتیک ارائه
شده توسط الريچ [ ]15که برای نزديکترين مساله در
ادبیات موضوع به مساله ما پیشنهاد شده است ،نیز در حالت
يکپارچه مقايسه شده است .به اين منظور تولید طیف متنوع
و زيادی از مسايل تصادفی ايجاد شده و آنها را با دو رويکرد
يکپارچه ،غیريکپارچه و الگوريتم ژنتیک ارائه شده توسط
الريچ حل نموده و نتايج حاصل از آنها را با يکديگر مقايسه
میکنیم .در انتها نیز مدل پیشنهادی با نتايج موجود در
شرکت ايران خودرو مقايسه شده است.
 -1-5تولید دادههای تصادفی برای مساله
در اين قسمت به منظور ايجاد مسايل تصادفی مختلف ،پنج
دسته پارامتر برای مساله در نظر گرفته میشود و برای آنها،
سطوحی چون باال ،پايین و متوسط در نطر گرفته میشود.
اين پنج پارامتر عبارتند از )1 :تعداد سفارشات  )2تعداد
تامینکنندگان  )3تعداد وسايل نقلیه  )4زمان پردازش
سفارشات و زمان حمل  )5موعد تحويل سفارشات
برای پارامتر تعداد سفارشات ،سه مقدار  30 ،10و  50در
نظر گرفته شدهاست .برای تعداد تامینکنندگان نیز 3
حالت ،مورد نظر است .در حالت اول ،تعداد تامینکنندگان
از توزيع يکنواخت ] U[1,10انتخاب میشود .در حالت
دوم ،تعداد تامینکنندگان از توزيع يکنواخت ]U[10,20و
در حالت سوم ،از توزيع يکنواخت ] U[30,40انتخاب
میشود .برای تعداد وسايل نقلیه نیز دو حالت در نظر گرفته
شدهاست .در حالت اول تعداد وسايل نقلیه از توزيع
] U[5,10و در حالت دوم از توزيع ] U[15,20تبعیت
میکند .در مورد دو پارامتر زمان پردازش سفارشات نزد
تامینکنندگان و زمان حمل سفارشات در  3حالت بیان
شده است .در حالت اول زمان پردازش سفارشات از توزيع
] U[20,40و زمان حمل از توزيع ] U[80,100انتخاب
میشود .در حالت دوم ،زمان پردازش سفارشات از توزيع
] U[50,70و زمان حمل از توزيع ] U[50,70انتخاب
میشود .در حالت سوم نیز ،زمان پردازش سفارشات از
Elitism

3

2
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توزيع ] U[80,100و زمان حمل از توزيع ]U[20, 40

انتخاب میشود.
موعد تحويل

سفارشات از توزيع يکنواخت
] U[(1-T-R/2) P,(1-T+R/2)Pحاصل میشود که
توسط پاتس و وان واسنهو [ ]28معرفی شده است .در اين
توزيع  Pبیانگر تخمینی از زمان تحويل تمامی سفارشات
است و از رابطه ( )1محاسبه میشود:
n

( m  n) T
V

()1



p

i

i 1

S

P

که  ، Tمیانگین زمان حمل بین تامینکنندگان و شرکت
n

سازنده است و

p

i

i 1

بیانگر زمان پردازش سفارش  iام

نزد تامینکننده مربوطه است .همچنین در توزيع مذکور،
پارامتر  Tبزرگتر يا کوچکتر بودن مقادير تولیدشده را
تعیین میکند ،به اين ترتیب که با کوچکتر شدن مقدار اين
پارامتر ،بازهای از اعداد بزرگتر در نظر گرفته میشود و با
افزايش آن ،به تناسب مقدارش بازهای از اعداد کوچکتر
انتخاب میشود R .میزان کوتاه يا بلند بودن بازهای که
اعداد در آن تولید می شوند يا به عبارت ديگر میزان
پراکندگی اعداد تولید شده را مشخص میکند.
با توجه به مطالب بیانشده ،برای موعد تحويل سفارشات
نیز دو حالت در نظر گرفته شدهاست که در حالت اول ،در
توزيع يکنواخت مذکور  T=0/75و  R=0/5در حالت دوم
نیز  T=0/25و  R=0/5است .از ترکیب سطوح مختلف برای
پارامترهای مساله )3*3*2*3*2(108 ،نوع مساله بهوجود
میآيد که بهصورت تصادفی ايجاد شدهاند .اين  108مساله
با استفاده از الگوريتم ژنتیک ارائه شده در دو رويکرد
يکپارچه و غیريکپارچه حل شدهاند و نتايج با يکديگر
مقايسه شدهاند .به عالوه اين  108مساله توسط الگوريتم
ارائه شده توسط الريچ [ ]15که برای نزديکترين مساله در
ادبیات موضوع به مساله ما پیشنهاد شده است ،نیز حل شده
و نتايج آن مورد مقايسه قرار گرفته است.
 -2-5ارزیابی رویکرد پیشنهادی
نتايج بهدستآمده از اجرای اين  108مساله توسط الگوريتم
ژنتیک پیشنهادی در دو رويکرد يکپارچه و غیريکپارچه ،در
جدول  4نشان داده شده است .به عالوه نتايج حاصل از
توسعه الگوريتم الريچ برای حالت يکپارچه نیز در اين جدول
نشان داده شده است .جدول  ،4شامل میانگین جوابها و
مجله مدلسازی در مهندسی

زمانهای حل به دست آمده با استفاده از رويکردهای
يکپارچه ،غیريکپارچه و الگوريتم الريچ به ازای حاالت
مختلف میباشد.
مساله در نظر گرفته شده توسط الريچ [ ]15تا حدود زيادی
مشابه مساله مورد بررسی در اين تحقیق است .وی برای
وسايل نقلیه زمان آمادگی و برای سفارشات تاريخهای
تحويل پنجره زمانی در نظر گرفته است .البته وی مساله را
در حالت توزيع بررسی کرده و از فاصله بین تولیدکنندگان
(تامینکنندگان) چشمپوشی نموده است .وی برای حل
مساله يک الگوريتم ژنتیک ارائه داده است که ما آن را برای
مساله خود توسعه دادهايم .گامهای اين الگوريتم به صورت
زير میباشد:
گام  :1جمعیت اولیه را بهصورت تصادفی ايجاد کنید.
گام  :2سه عملگر جهش ،ترکیب و انتخاب را تعريف کنید.
گام  :3به صورت تصادفی و با احتمال يکسان ،يکی از
عملگرهای جهش ،ترکیب و يا انتخاب را بهطور تصادفی
انتخاب کنید .با انتخاب يک کروموزوم توسط روش چرخه
رولت (در صورت انتخاب عمل تلفیق ،دو کروزوم) ،عملگر
انتخابی روی کرومزوم (کرومزومهای) انتخابی اعمال
میشود و نتیجه به نسل بعدی منتقل میشود .اين عمل را
تا جايی انجام میدهیم که تعداد اعضای جمعیت جديد برابر
با جمعیت قبلی شود.
گام  :4اگر شرط خاتمه محقق شده است الگوريتم را خاتمه
دهید ،در غیر اين صورت به گام  3برويد.
نتايج نشاندهنده برتری رويکرد يکپارچه نسبت به رويکرد
غیريکپارچه در تمامی حاالت است .همچنین الگوريتم
ژنتیک پیشنهادی در رويکرد يکپارچه از تعمیم الگوريتم
الريچ جوابهای بهتری را ارائه میدهد .به عالوه بر اين با
بررسی نتايج بهدستآمده ،مشاهده میشود که با افزايش
تعداد سفارشات ،میانگین جوابهای بهدستآمده از هر دو
روش افزايش پیدا میکند و میزان برتری رويکرد يکپارچه
بیشتر میشود .عالوه بر اين ،با توجه به نتايج به دست آمده
در مورد تعداد تامینکنندگان و وسايل نقلیه ،اينطور
میتوان نتیجه گرفت که با افزايش تعداد آنها ،مجموع
زمانهای تاخیر ،کاهش میيابد .نتايج بهدستآمده در مورد
زمان پردازش و زمان حمل نیز نشان میدهد که وقتی يک
توازن بین مدت اين زمان وجود دارد (حالت  )2زمانهای
تاخیر کمتر از حالتی است که اين دو زمان نامتناسب يا
يکديگرند.
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بهشتینیا و نوذری
جدول  :4مقايسه نتايج الگوريتم مدل حمل و نقل مشترک و مدل حمل و نقل مستقل
میانگین جوابها
پارامتر

تعداد
سفارشها

تعداد تامین
کنندگان
تعداد وسايل
نقلیه
زمان پردازش
سفارشها-
زمان حمل
تاريخ تحويل

میانگین زمانهای حل

Gap

سطح

مقدار پارامتر

کم

10

31.49

متوسط

30

74.61

126.43

باال

50

218.5

279.49

234.61

کم

]U [1,10

153.05

217.35

160.71

271.70

متوسط

]U [10,20

108.68

147.19

116.39

236.21

444.01

باال

]U [30,40

62.87

93.29

66.70

227.39

430.17

246.72

کم

]U [5,10

118.51

171.89

124.43

246.68

475.03

270.06

باال

]U [15,20

97.89

133.33

104.77

243.51

462.74

256.27

حالت 1

]U [20,40
]U [80,100
]U [50,70
]U [50,70
]U [80,100
]U [20, 40

111.45

151.75

116.53

288.17

528.81

299.58

79.58

114.05

83.81

256.04

518.61

282.05

133.57

192.03

143.47

191.09

359.24

207.85

کم

]U [10,20

54.67

99.03

61.87

246.63

475.44

261.18

باال

]U [20,30

161.73

206.19

167.33

243.57

462.33

265.14

108.2

152.61

114.60

245.10

468.89

263.16

حالت 2
حالت 3

تمام مسائل

رويکرد
يکپارچه

رويکرد
غیريکپارچه

الگوريتم
الريچ

رويکرد
يکپارچه

رويکرد
غیريکپارچه

الگوريتم
الريچ

51.91

29.92

12.44

27.10

10.54

79.28

154.63

308.03

180.71

568.23

1071.54

598.24

532.49

311.83
230.93

همانطور که در مورد تعداد وسايل نقلیه انتظار میرفت،
افزايش اين عامل ،باعث کاهش مجموع زمانهای تاخیر
میشود و در مسائلی که تعداد وسايل نقلیه کم است و
محدوديت تعداد وسايل نقلیه وجود دارد ،روش رويکرد
يکپارچه ،نتايج قابل قبولتری ارائه میدهد .در مورد عامل
موعد تحويل نیز ،چنانکه از نتايج بر میآيد ،میزان
پراکندگی بیشتر در زمانهای موعد تحويل ،باعث افزايش
مجموع زمانهای تاخیر خواهد شد و برتری رويکرد
يکپارچه با افزايش پراکندگی موعد تحويل بیشتر میشود.
 -3-5اعتبارسنجی در مطالعه موردی
در اين قسمت به منطور اعتبارسنجی بیشتر مدل
پیشنهادی از داده های واقعی شرکت ايران خودرو استفاده
میگردد.
مشکل عمده در اعتبارسنجی مدل با دادههای حقیقی حجم
زياد قطعات و بواسطه آن حجم زياد اطالعات بود .بنابراين
تنها از دادههای محصول پژو  206که قطعات ساخت داخل
آن کمتر است ،استفاده گرديد و تراکنشهای يک هفته
حمل مواد بین اين شرکت و تامینکنندگانش در محاسبات

مجله مدلسازی در مهندسی

منظور گرديد.
برخی از اين داده ها به طور مستقیم از شرکت ساپکو که
وظیفه ارتباط شرکت ايران خودرو با تامینکنندگانش را بر
عهده دارد ،تهیه شد اما در مورد برخی ديگر به علت عدم
اطالع و اندازه گیری اين دادها توسط ساپکو از منابع ديگری
تهیه شد .به طور مثال اطالعات زمانهای حمل و نقل
محمولهها در مسیرهای مختلف و توسط وسائل نقلیهی
مختلف از باربريهای حمل بار کسب شد.
اطالعات ورودی شامل  408سفارش جمع آوری میشدند.
هر سفارش توسط پالتهای مختلفی حمل میشدند .يک نوع
از اين پالتها ،پالتی تحت عنوان پالت  E8است که در اين
شرکت مبنای بیان حجم سفارشات و پالتهای ديگر هستند
و به عنوان واحد اندازهگیری سفارشات بیان میشوند .برای
هر سفارش تاريخ سفارش و تاريخی که آن سفارش بايد به
شرکت ايران خودرو تحويل داده شود نیز جمعآوری شد.
در زنجیره تامین ايران خودرو از  7نوع وسیلهی نقلیه
استفاده میشود که ظرفیت حمل آنها نیز بر اساس قابلیت
حمل تعداد پالتهای نوع  E8بیان میگردد .اين وسائل نقلیه
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عبارتند از تريلی با ظرفیت  40واحد ،کامیون با ظرفیت 12
واحد ،کامیونت با ظرفیت  10واحد ،خاور با ظرفیت 16
واحد ،نیسان ،وانت با ظرفیت  1واحد و سواری با ظرفیت
 0.5واحد (فقط برای مواقع اضطراری که خط تولید در حال
توقف يا آستانه متوقف شدن است).
مقايسه نتايجی که در سیستم رخ داده است با نتايج مدل
پیشنهادی نشان از کاهش ديرکردها از  117138دقیقه در
دنیای واقعی به  40985دقیقه توسط مدل پیشنهادی است
که نشان از کارايی مدل پیشنهادی در کاهش زمانهای
ديرکرد دارد .شايان ذکر است که تمام اين ديرکردها منجر
به توقف خط تولید نمیشوند زيرا در انبار مواد اولیه
موجودیهايی از قطعات مختلف وجود دارد و تاريخهای
تحويل بر مبنای زمانی که بايد وارد انبار شوند بیان شدهاند.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات برای مطالعات آتی
در اين مقاله مدل جديدی برای مديريت زنجیره تامین با
تاکید بر زمانبندی تولید جامع در تامینکنندگان ،مشارکت
در حمل و نقل مواد و قطعات اولیه و يکپارچگی تصمیمات
مربوط به تولید و حمل و نقل معرفی شده است .به منظور
بهینهسازی تصمیماتی نظیر تخصیص سفارشات به

ارائه مدلی جهت زمانبندی تولید و حمل و نقل قطعات در صنعت ...

تامینکنندگان ،تعیین توالی تولید در آنها ،تخصیص
سفارشات به وسايل نقلیه و تعیین اولويت حمل آنها در مدل
پیشنهادی ،يک الگوريتم ژنتیک ارائه شده است .سپس با
استفاده از طیف متنوع و زيادی از مسائل تصادفی نشان
داده میشود که مدل پیشنهادی اين تحقیق از مدل
غیريکپارچه نتايج بهتری را ارائه میدهد .مقايسه الگوريتم
ژنتیک پیشنهادی با الگوريتم ارائه شده برای نزديکترين
مساله در ادبیات موضوع به مساله مورد بررسی در اين مقاله
در حالت يکپارچه نیز نشان از برتری الگوريتم ژنتیک
پیشنهادی ما دارد .به عالوه مقايسه نتايج اخذ شده در
دنیای واقعی در شرکت ايران خودر و نتايج حاصل از پیاده
سازی مدل پیشنهادی نشان از بهبود چشمگیر نتايج دارد.
اضافه کردن جزئیات ديگری به مساله مورد بررسی در اين
مقاله نظیر مدت زمان بارگزاری نزد تامینکنندگان و تخلیه
بار نزد خودروساز میتواند زمینهای برای تحقیقات آتی
باشد .توسعه مساله وقتی که شرکت سازنده چند شعبه در
نقاط مختلف جغرافیايی داشته میتواند ،زمینهی ديگری
جهت تحقیقات آتی باشد.
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