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چکیده
در اين پژوهش يک شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته تحت شرايط عدم قطعیت طراحی شدهاست.
در مدل ارائه شده چهار تابع هدف شامل حداقلسازی هزينههای شبکه ،حداقلسازی میزان انتشار
گازهای گلخانهای ،حداقلسازی ريسک تولیدی-فنی و حداقلسازی زمان ارسال محصوالت به
مشتريان به طور همزمان در نظر گرفتهشدهاست .با استفاده از شبکه پیشنهادی میتوان در زمینه
مديريت میزان جريان مواد اولیه ،محصوالت دست اول و محصوالت بازگشتی بین تسهیالت،
برنامه ريزی تولید برای هريک از مراکز تولید ،نحوه تخصیص محصوالت به هريک از تسهیالت ،تعیین
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز جهت استخدام و آموزش در هريک از مراکز تولید ،نحوه تخصیص
ماشین آالت و تجهیزات ،و همچنین مديريت زمان با تعیین حداقل زمان قابل قبول برای ارسال
محصوالت به مشتريان به نحوی که شبکه دارای حداقل هزينه ،حداقل میزان انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از ف رايندهای عملیاتی تسهیالت و حمل و نقل و دارای کمترين ريسک تولیدی-فنی و حداقل
زمان ممکن باشد ،تصمیمات استراتژيکی گرفت .در اين پژوهش به جهت افزايش کارايی مدل
پارامترهايی همچون میزان محصول بازگشتی ،نرخ بازيافت و انهدام به صورت غیرقطعی در نظر
گرفتهشده و جهت رفع عدم قطعیت از منطق فازی بهرهگرفتهشدهاست .در نهايت به دلیل گستردگی
مدل ،با استفاده از الگوريتم ژنتیک به اعتبارسنجی مدل پرداختهشدهاست .نتیجه حاصل از
اعتبارسنجی ،حاکی از کارآمدی مدل پیشنهادی در بهینهسازی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته
میباشد.

-1مقدمه
زنجیره تأمین شبکهای از فرايندها با هدف تأمین کاالها و
خدمات مورد نیاز مشتريان شامل تولیدکنندگان،
تأمینکنندگان ،کانالهای توزيع ،عمدهفروشان و
خردهفروشان میباشد .طراحی زنجیره تأمین شامل تعیین
ظرفیت ،محل احداث تسهیالت شبکه و تخصیص
جريانهای مواد جهت برآورده کردن تقاضای مشتری در
يک دوره زمانی میباشد .اصل مهم در طراحی شبکه زنجیره
تأمین ،طراحی بهینهی شبکه است بهطوریکه فعالیتهای
شبکه با کمترين هزينه و کارآمدترين سطح عملکرد صورت

پذيرند .به طور کلی دو نوع زنجیره تأمین شامل زنجیره
تأمین رو به جلو 4و بازگشتی 5وجود دارد .زنجیره تامین
مستقیم از تأمینکننده شروع میشود و طی آن محصول
تولید شده به مشتری نهايی میرسد .زنجیره تامین معکوس
از مشتری نهايی آغاز و طی آن محصول برگشتی از مشتری،
يا توسط فرايند بازيافت و باز تولید به بازار ارسال میگردد
و يا از زنجیره حذف میگردد .محصول ممکن است به داليل
مختلفی از جمله موجودی بیش از حد خردهفروشان،
نارضايتی مصرفکننده و يا مزايای بالقوه حاصل از بازسازی
و فروش مجدد برگشت داده شود [ .]1افزايش سطح صنعتی

* پست الکترونیک نويسنده مسئولm.nasrollahi@soc.ikiu.ac.ir :

.1کارشناسی ارشد مديريت صنعتی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوين ،ايران
 .2استاديار ،گروه مديريت صنعتی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوين ،ايران
 .3استاديار ،گروه مهندسی صنايع ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
Forward logistics
Reverse logistics
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توسعه شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته در فضای غیرقطعی

شدن کشورهای توسعه يافته در ارتباط با روند جهانی شدن
چالشهای جديدی را برای مديريت زنجیره تأمین ايجاد
کرده است .در گذشته تمرکز اصلی مديريت زنجیره تأمین،
مديريت اثر بخش جريان در شبکههای پیچیده
تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان و مشتريان بوده است .امروزه
به دلیل افزايش چشمگیر مصرف انرژی و مواد و انتشار
گازهای گلخانهای رويکرد جديدی در مديريت زنجیره
تأمین تحت عنوان زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن
مسائل زيست محیطی عالوه بر مسائل اقتصادی به وجود
آمدهاست [ .]2زنجیره تأمین سبز يک رويکرد پیشگیرانه
برای بهبود عملکرد زيستمحیطی میباشد .اين زنجیره
ترکیبی از انديشههای مديريت زنجیره تأمین با اقداماتی
مانند طراحی و خريد سبز ،بازيافت و بازتولید،
تکنولوژیهای زيستمحیطی به همراه مشارکت
تأمینکنندگان ،توزيعکنندگان و مصرفکنندگان میباشد.
با توجه به انتشار بی رويه گازهای گلخانهای و آلودگی
محیط زيست شامل آب ،هوا و خاک و پديده جهانی گرم
شدن زمین توجه به مسائل زيست محیطی در کلیه
فعالیتها به ويژه فعالیتهای صنعتی اجتناب ناپذير است.
بهرهگیری از زنجیره تأمین سبز منافع زيادی از جمله
کاهش تأثیرات مخرب فعالیتهای صنايع ،میزان آاليندهها
و ضايعات ،صرفهجويی در مصرف منابع انرژی ،حفاظت از
منابع طبیعی ،بهبود و ارتقای بهرهوری و نوعی مزيت رقابتی
را برای شرکتها به ارمغان خواهد داشت .با توجه به جايگاه
زنجیره تأمین در فعالیتهای اقتصادی و صنايع و اهمیت
روز افزون مسائل زيست محیطی ،طراحی شبکهای که عالوه
بر مسائل اقتصادی ،مسائل زيست محیطی را نیز پوشش
دهد حائز اهمیت میباشد .امروزه شرکتها و دولت از تأثیر
فعالیتهای زنجیره تأمین بر محیط زيست و جامعه مطلع
گرديدهاند .همچنین پژوهشگران در پژوهشهای خود
جنبههای زيست محیطی و اجتماعی را در نظر میگیرند و
از رويکردهای مدلسازی بهینه چندمنظوره استفاده
مینمايند [ .]3بررسیهای انجام شده به روی مطالعات
انجام شده در زمینه طراحی زنجیره تأمین سبز بیانگر اين
موضوع است که استفاده از مدلهای بهینهسازی رياضی در
سالهای اخیر افزايش يافتهاست و اکثر پژوهشگران بر
بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی بر اساس مدلهای

رياضی تأکید داشتهاند .در واقع مدلسازی رياضی بخش
جدايی ناپذير ادبیات مربوط به زنجیره تأمین سبز گرديده
است .با توجه به پیچیدگیهای موجود در شبکه زنجیره
تأمین ،مدلهای بهینهسازی تأثیر بسزايی در حل مسائل
واقعی مرتبط با شبکه دارند [ .]4تا کنون مدلهای
برنامهريزی مختلفی جهت طراحی زنجیره تأمین سبز مورد
استفاده قرار گرفتهاست ،از جمله اين مدلها میتوان به
مدلهای برنامهريزی خطی عدد صحیح مختلط،1
برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ،2برنامهريزی
چند هدفه فازی ،3مدل آرمانی ،4و غیره اشاره نمود .امروزه
با افزايش آگاهی از مسئولیتهای زيست محیطی و نیاز به
حفظ سودآوری در بازار رقابتی ،زنجیره تأمین معکوس
تبديل به يک عنصر کلیدی از شبکه زنجیره تأمین سبز
گرديدهاست [ .]5از آنجايی که مديران ارشد و مدير زنجیره
تأمین شرکتها به دنبال حداکثر سازی سود و کاهش
هزينههای خود در تمامی سطوح زنجیره تأمین که جزء
جدايی ناپذير صنعت میباشند ،هستند؛ برخورداری از يک
شبکه زنجیره تأمین بهینه که قادر به تأمین هر دو نیاز
اساسی و اولیه صنايع ،شامل حداقلسازی هزينههای تولید
و انتشار باشد ،مسئله اصلی صنايع میباشد .با توجه به اين
مسئله هدف اصلی اين مقاله طراحی بهینه شبکه زنجیره
تأمین سبز حلقه بسته با هدف افزايش سودآوری از طريق
کاهش هزينههای کل و بهحداقل رساندن انتشار گازهای
گلخانهای ناشی از فرايندهای تولید ،بازيافت ،انهدام و
بررسی محصوالت در مراکز جمعآوری و حمل و نقل و
همچنین کاهش ريسک تولیدی-فنی زنجیره تأمین سبز و
زمان ارسال محصوالت در فضای غیرقطعی میباشد.
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-2پیشینه پژوهش
امروزه تغییرات در عرصه اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری
نسبت به گذشته در حال وقوع میباشد .هدف سازمانها و
شرکتها ،حفظ و افزايش سود و همچنین بقا و دوام بیشتر
در بازار است .ازجمله مزيتهای رقابتی برای شرکتها،
کاراتر و اثربخشترکردن فعالیتهايی نظیر زنجیره تأمین
است .همچنینبه دلیل قوانین دولتی ،مسائل زيستمحیطی
و گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی ،مديريت زنجیره
تأمین حلقه بسته مورد توجه بسیاری از محققان قرار
گرفتهاست .محمدی و همکاران [ ]6به بررسی يک شبکه
FMOPM
GP
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زارعی ،نصراللهی و يوسفلی

چند محصوله ،چند دورهای ،غیر قطعی و حلقه بسته
پرداختهاند و از يک مدل رياضی خطی عدد صحیح مختلط
جهت مدلسازی آن و طراحی يک شبکه زنجیره تأمین سبز
حلقه بسته استفاده نمودهاند .در طراحی اين شبکه ابعاد
اقتصادی و زيست محیطی به همراه تصمیمهای مالی در
نظر گرفتهشدهاست .نتايج حاصل از اعتبار سنجی حاکی از
آناست که مالحظه همزمان تصمیمات مالی و عدم قطعیت
مربوط بهتقاضا و بازگشت سرمايه منجر بهبهبود سودآوری
زنجیره تأمین میگردد .در تحقیق ديگری يک مدل دو-
سطحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرايط عدم
قطعیت و رقابت بین زنجیرهای طراحی شد و مسئلهمسئله
طر احی شده با استفاده از رويکرد تجزيه بندرز حل گرديد.
نتايج نشان داد که افزايش رقابت منجر بهکاهش سود و
افزايش ضريب االستیسیته رقیب منجر بهافزايش سود برای
زنجیره خواهد شد [ .]7غايبلو و تارخ [ ]8يک مدل
برنامهريزی عدد صحیح دو هدفه برای شبکه زنجیره تأمین
مستقیم ،در سه سطح تأمینکنندگان ،مراکز مونتاژ و دفع
توسعه دادهاند .اهداف در نظر گرفتهشده در اين مدل شامل
دو تابع هدف حداکثرسازی سود و حداکثرسازی میزان سبز
بودن شبکه میباشد .در اين مدل منافع شبکه از کسر
هزينههای کل از سود کلی حاصل از فروش محصوالت به
دست میآيد .هزينههای در نظر گرفتهشده در اين مدل
شامل هزينههای ثابت تأمین قطعات از تأمینکنندگان،
راهاندازی خط مونتاژ بر مبنای طراحی برای دمونتاژ و
احداث مراکز دمونتاژ ،هزينه پردازش کاال در تسهیالت و
هزينه حمل و نقل میباشد .حداکثرسازی میزان سبز بودن
شب که به صورت تابعی از میزان سبز بودن محصوالت و
قطعات در نظر گرفته شده است .خروجی اين مدل انتخاب
تأمینکنندگان و مراکز دمونتاژ و مونتاژ و تعیین مقدار
بهینه قطعات و محصوالت در شبکه میباشد .صفار و
همکاران [ ]9يک شبکه زنجیره تأمین چنداليهای ،چند
دورهای و چند محصولی با بازگشت محصوالت را مورد
بررسی قرار دادهاند و يک مدل رياضی دو هدفه فازی خطی
عدد صحیح مختلط ارائه کردهاند .اين مدل ،تأمینکنندگان
مناسب را بر اساس معیارهای متوسط خرابی ،قیمت فروش
و هزينه حمل و نقل انتخاب میکند .جهت تبديل مدل،
بهمدل قطعی از روش خیمنز استفاده نمودهاند و سپس از
روش  THبرای حل اين مدل کمک گرفتهاند .هدف اول اين
مدل کاهش هزينهها اعم از خريد از تأمینکننده ،جريمه

مجله مدل سازی در مهندسی

167

خرابی جنس برون سپاری شده ،تولید ،جريمه خرابی جنس
تولیدی ،خريد ماشین آالت ،هزينههای حمل و نقل در کلیه
مسیرها و احداث تسهیالت میباشد .تابع هدف دوم به
دنبال حداقل کردن انتشار گازهای آالينده حاصل از
فعالیتهای حمل و نقل بین تسهیالت میباشد .بشیری و
شیری [ ]10به طراحی يک زنجیره تأمین حلقه بسته با
مراکز جمعآوری چند بخشی پرداختهاند .اهداف اصلی در
نظر گرفته شده در اين مدل کاهش هزينهها شامل
هزينههای احداث و حمل و نقل ،افزايش صرفهجويی
هزينههای حاصل از بازيافت و همچنین افزايش سود حاصل
از کیفیت محصول بازيافتی میباشد .به دلیل اينکه دادهها
در دنیای واقعی به صورت قطعی در دسترس نمیباشد ،در
اين مدل از رويکردهای غیر قطعی استفاده شده است .روش
بهکاربرده شده جهت حل اين مسئله الگوريتم ابتکاری
تقريب میانگین نمونه و الگوريتم ژنتیک ترکیب شده با
تقريب میانگین نمونه بوده است .نتايج بیانگر اين است که
بازيافت محصول و چند بخشی در نظر گرفتن مراکز
جمعآوری منجر بهدستیابی به اهداف زيستمحیطی،
افزايش کیفیت محصول و کاهش هزينه میشود.
اعضای فعال در زنجیره ارزش میتوانند سهم بسزايی در
کاهش هزينههای زنجیره ارزش از جمله هزينههای انتشار
گازهای گلخانهای داشته باشند .قراردادهای تولیدکنندگان
و خردهفروشان با هدف کاهش میزان انتشار گازهای
گلخانهای میتواند منجر بهاقدامات اصالحی در فرايندهای
تولید و حمل ونقل گردد .در فرايند تولید میتوان با تولید
محصوالت دوستدار محیط زيست انتشار گازهای گلخانهای
را کاهش داد .جهت مديريت زنجیره تأمین سبز و همچنین
کنترل و مديريت انتشار اين گونه گازها و با در نظر گرفتن
دو نوع مختلف تقاضای فازی ثابت و مثلثی بر اساس
اطالعات تقاضای موجود در بازار يک مدل فازی توسعه
دادهشده و با استفاده از الگوريتم ژنتیک و همچنین
الگوريتم ژنتیک هیبريدی ،بهینهسازی گرديدهاست .نتايج
نشان میدهد که با در نظر گرفتن شبکهای با تعداد انبارها
و ظرفیتهای محدود و چندين نوع محصول تولیدی و عدم
قطعیت در تقاضا ،الگوريتم ژنتیک هیبريدی بهطور
کارآمدتری قادر بهبهینهسازی زنجیره تأمین سبز میباشد
[.]11
حمل و نقل بهعنوان يکی از ابزارهای اصلی جهت توزيع،
نقش قابل توجهی در فعالیتهای توزيع شبکه زنجیره تأمین
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ايفا میکند [ .]12در سالهای اخیر افزايش استفاده از
ماشینهای الکترونیکی راه جديدی را جهت کاهش میزان
انتشار گازهای گلخانهای ايجاد کردهاست .نکته قابل توجه
در حمل و نقل محصوالت ،بازگشت بدون بار وسايل نقلیه
از مقصد بهمبدأ میباشد که اين امر عالوه بر افزايش هزينه
سوخت ،افزايش انتشار گازهای گلخانهای را نیز بههمراه
دارد .میتوان با مسیريابی کارا و در نظر گرفتن فاکتورهايی
همچون سرعت وسیله نقلیه ،نوع و اندازه وسیله نقلیه و
میزان بارگذاری در طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته
بهحل اين مسئله پرداخت .يافتهها نشان داد که سرعت بر
میزان انتشار گازهای گلخانهای تأثیر میگذارد .استفاده از
الگوريتم کولونی مورچهها برای مسیريابی بهینه میتواند
يک ابزار کارآمد با سرعت و اثر بخشی باال ،جهت مسیر يابی
بهینه و تحقق هر دو هدف کاهش هزينههای سوخت و
انتشار ،در طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز باشد [ .]13در
طراحی شبکههای زنجیره تأمین حلقه بسته توجه به-
بهینهسازی در زنجیره تأمین رو بهجلو يا مستقیم ،شامل
تأمینکننده ،تولیدکننده ،مراکز توزيع و انبار و هم در
زنجیره تأمین معکوس يا بازگشتی الزامی میباشد.
در زنجیره تأمین رو بهجلو ،مواد خام از تأمینکنندگان
بهمراکز تولید ارسال میگردند سپس بخشی از محصول
ساخته شده بهمراکز توزيع و بخشی از آن بهانبارها منتقل
میشود .زنجیره معکوس از نقطه پايان زنجیره تأمین
مستقیم يا همان مشتريان آغاز میشود و محصوالت مصرف
شده و برگشتی بهمراکز توزيع و جمعآوری ارجاع داده
میشوند و در نهايت بهمراکز باز تولید ،بازيافت و دفع ارسال
میگردند .جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه
بسته از مدل برنامهريزی خطی عدد صحیح مختلط
استفادهشدهاست و بهوسیلهی آن اهداف مختلفی در زمینه
بهینهسازی شبکه از جمله کاهش هزينههای زنجیره (اعم
از هزينههای عملیاتی ،حمل و نقل و هزينههای ثابت احداث
تسهیالت) ،کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن و تعیین
تعداد بهینه ماشین آالت خط تولید در هر دو زنجیره
مستقیم و معکوس تحقق يافته است [ .]5مسائل مسیريابی
و مديريت مؤثر مسیر در طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز
از ديگر مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد .در شبکههای
حلقه بسته که متشکل از دو نوع زنجیرهی مستقیم و
معکوس هستند ،توزيع محصوالت دست اول و جمعآوری
محصوالت مصرفشده و بازگشتی از طريق يک سیستم

مشترک مزايای مالی و زيست محیطی برای تولیدکننده،
توزيعکننده و مصرفکنندگان را بههمراه دارد .برای طراحی
چنین شبکهای از مدل برنامهريزی غیر خطی استفادهشده-
است و هزينهها و میزان انتشار گازهای آالينده توسط
وسايل حمل و نقل در شبکه توزيع در هر دو مسیر توزيع
محصوالت دست اول و جمعآوری محصوالت بازگشتی
کاهش دادهشدهاست .نتايج حاکی از آن است که بهرهگیری
از يک سیستم مشترک در مقايسه با مدلهای قديمی که
دارای سیستم جمعآوری و توزيع جداگانه بودهاند ،دارای
 10/5درصد هزينه پايینتر و  12/5درصد مزايای زيست
محیط بیشتری هستند [.]14
رفت و آمد مشتريان بهمراکز خريد جهت دستیابی به
محصول نیز خود باعث انتشار گازهای آالينده هوا خواهد
شد .از اين رو میزان تولید گازهای گلخانهای ناشی از رفت
و آمد مشتريان را نیز عالوه بر مسائل اقتصادی در طراحی
شبکه زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدل برنامهريزی غیر
خطی عدد صحیح مختلط در نظر گرفتهاند .مکانيابی
صحیح خرده فروشان نیز ضمن ايجاد دسترسی راحتتر و
سريعتر برای مشتريان و افزايش رضايتمندی آنان منجر
بهحداقلسازی میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از
فعالیتهای حمل و نقل در شبکه خواهد شد [ .]15بررسی
سوابق پژوهشی حاکی از آن است که حمل و نقل با سهمی
حدود يک سوم ،رتبه اول را در میزان انتشار گازهای
گلخانهای در زنجیره تأمین دارد و پس از آن فرايندهايی
نظیر تولید ،ذخیرهسازی و انبارداری و در آخر فرايندهای
استخراج مواد اولیه ،احداث تسهیالت و فرايند دفع مواد زائد
قرار دارند [.]16
نورجانی عالوه بر محصول جديد تازه تولید شده که از
کارخانه بهانبار و مراکز توزيع و سپس بهمشتريان نهايی
میرسد ،دو جريان ديگر محصول يعنی محصول دفع شده،
که از مشتری نهايی جمعآوری شده و برای فرآيند دفع
بهمراکز توزيع بازگردانده میشوند ،و محصوالت جدا شده
که از مراکز توزيع بهکارخانه ،جهت بازيافت نهايی و استفاده
مجدد ارسال میشوند را نیز در طراحی شبکه زنجیره تأمین
در نظر گرفته و نرخ انتشار کربن دی اکسید ناشی از دفع و
سوزاندن زبالهها را کاهش دادهاست .البته اين امر مستلزم
افزايش حمل و نقل و در نتیجه افزايش هزينهها و میزان
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از حمل و نقل و فرايند
بازيافت میشود .لذا برای بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین
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سبز و حداقل کردن هزينهها عالوه درنظرگرفتن هزينههای
ثابت و هزينههای تولید ،هزينه جمعآوری محصوالت دفع
شده از مشتريان و هزينههای بازتولید و حمل و نقل مسیر
بازگشت را نیز در نظرگرفتهاست و به منظور کاهش میزان
انتشار ،نرخ انتشار ناشی از فرآيند بازيافت ،باز تولید و حمل
و نقل را عالوه بر عوامل منتشرکننده گازهای گلخانهای که
در مدلهايی با شبکه حلقه باز در نظر گرفته میشوند،
محاسبه نموده و يک مدل برنامهريزی خطی عدد صحیح
مختلط با در نظر داشتن دو هدف کاهش هزينه کل و
کاهش هزينه انتشار ارائه نمودهاست [.]2
زمان توزيع محصوالت از ديگر عوامل مؤثر در طراحی بهینه
زنجیره تأمین سبز میباشد .محققان با درنظرگرفتن کاهش
زمان توزيع محصوالت بهعنوان يک هدف جديد و وارد
کردن آن در مدل برنامهريزی چند هدفه فازی ،عالوه بر
افزايش کیفیت عملکرد ارسال محصول به مشتريان ،به
تعیین بهینه تعداد و مکانهای تسهیالت جديد پرداختهاند
[ .]17استفاده از يک رويکرد ترکیبی شامل الگوريتم ژنتیک
و روش دقیق برنامهريزی پويا بهعنوان يک راهحل کارآمد
جهت مسیريابی و حل مدل برنامهريزی خطی عدد صحیح
مختلط با اهداف زمانبندی برنامههای تحويل و بهینهسازی
میزان انتشار کربن دی اکسید در نظر گرفتهمیشود .صحت
عملکرد اين رويکرد در  30نمونه کوچک و  14نمونه بزرگ
بررسی گرديدهاست [ .]18محصوالت پس از استفاده توسط
مصرفکنندگان نهايی میتوانند وارد چرخه بازيافت شوند و
مجدداً مورد استفاده قرار بگیرند اما تمامی محصوالت
مصرف شده قابلیت بازيافت را ندارند و تبديل بهضايعات
میگردند که دفع و يا سوزانده میشوند و اين امر موجب
انتشار گازهای گلخانهای میگردد .با توجه به تحقیقات
میدانی صورت گرفته ،خطر انفجار برای تأمینکننده در
مرحله عرضه مواد خام و همچنین متصاعد شدن گازهای
خطرناک در مرحله دفع زباله ،خطرات عمده تهديدکننده
زنجیره تأمین هستند .به همین منظور برای طراحی همه
جانبه زنجیره تأمین بايد خطرات تهديدکننده شبکه را در
نظر گرفت .بايد در نظر داشت که اين خطرات تنها به خطر
آلودگی محیط زيست محدود نمیشود و به طور کلیتر
شامل خطرات تلفات و از دست دادن اموال نیز میشود .در
همین راستا ژائو با استفاده از مدل برنامهريزی خطی عدد
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صحیح مختلط جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز،
بهحداقلکردن خطرات همه بخشهای زنجیره مانند
تأمینکنندگان ،کارخانجات ،مراکز توزيع و انبارها با
محاسبه احتمال وقوع خطر در هريک از آنها و همچنین
خطرات حمل و نقل ،با در نظرگرفتن نرخ تصادف
خودروهای شبکه در مدل رياضی مذکور پرداختهاست و در
کنار ساير اهداف از جمله حداقل کردن هزينهها و انتشار
کربن دی اکسید بهيک طراحی بهینه برای شبکه رسیده
است [ .]19کل زنجیره تأمین نوعی سیستم کششی 1است
که توسط تقاضای مشتری راهاندازی شدهاست .موفقیت
زنجیره اساساً با تأمین انتظارات مشتری تعیین میشود.
بهمنظور بهره برداری مؤثر از منابع طبیعی و حداقل کردن
آلودگی ،رفتار مشتری يکی از عوامل اصلی میباشد و
ضروری است که در محاسبات توسط تصمیمگیرندگان
شرکتهای درگیر زنجیره تأمین در نظر گرفته شود.
بهعبارت ديگر نگرش خريد مشتريان نسبت بهمحصوالت
سبز در هنگام مديريت زنجیره تأمین سبز اطالعات مهمی
است .در يک پژوهش بر اساس رفتار خريد مصرفکنندگان،
مشتريان را بهسهگروه مشتريان سبز ،قرمز و ناسازگار
تقسیم نمودهاند .مشتريان سبز متقاضی محصوالت سبز
هستند و بالعکس مشتريان قرمز معیارهای خريد خود را بر
اساس معیارهای معمول ديگری قرار میدهند .مشتريان
ناسازگار در صورتی که محصوالت سبز دارای قیمتی پايین
تر يا برابر محصوالت جايگزين غیر سبز داشتهباشند حاضر
بهخريد اين محصوالت هستند .با در نظرگرفتن عوامل
جديدی تحت عنوان جريمه بازار و پاداش بازار يک مدل
آرمانی برای حداکثر کردن سود زنجیره تأمین که شامل
مجموع درآمد کل و پاداش بازار منهای مجموع هزينه کل،
جريمه بازار و فروش از دست رفته،ارائهگرديدهاست [.]20
مسئله مسیريابی سبز يکی از مسائل مربوط به مسیريابی
استاندارد وسايل نقلیه در شبکه زنجیره تأمین میباشد.
اهداف اصلی اين مسئله يعنی ،يافتن حداقل فاصله و حداقل
میزان انتشار دی اکسید کربن با استفاده از مدل رياضی
بهینهسازی غیر خطی ،مدلسازی شدهاست .راهحلهای اين
مسئله مجموعهای از مسیرهای تحويل را تعیین میکند که
ضمن رفع نیاز شبکه منجر به حداقل ساختن هزينه حمل
ونقل در شبکهشدهاست.
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در اين مدل با استفاده از روش بازترکیب بلوک 1بهمحاسبه
حداقل فاصله و انتشار دی اکسید کربن پرداختهشدهاست
[.]21
در مطالعهای يک مدل جديد برای طراحی پايای شبکه
زنجیره تأمین حلقه بسته ارائهشد که در آن يک رويکرد
جديد پايايی معرفی گرديدهاست .مدل پیشنهادی عالوه بر
اينکه مجموع هزينهها را کمینه مینمايد ،بلکه بهصورت
اثربخش ،شبکهای مقاوم تحت اختالالت مختلف را ايجاد
مینمايد .برای مقابله با عدم قطعیت پارامترها از يک روش
کارای برنامهريزی امکانی بهره گرفتهشدهاست [.]22

يا رو به جلو مواد اولیه پس از دريافت از تأمین کنندگان
بهمراکز تولید منتقل میشوند .محصوالت تولید شده در
مراکز تولید جهت تأمین تقاضای مشتريان بهمراکز توزيع
ارسال و سپس توسط اين مراکز بهمحل مشتريان ارسال
میگردند .در زنجیره معکوس محصوالتی که فاقد کیفیت
مورد انتظار مشتری میباشند تحت عنوان محصوالت
بازگشتی از مشتريان ،در مرحله اول به مراکز جمعآوری
مرجوع میگردند .در مراکز جمعآوری بخشی از محصوالت
بازگشتی پس از بازرسی و در صورت امکان بازيافت بهمراکز
بازيافت و بخشی ديگر که قابلیت بازيافت و بازگشت
بهچرخه تولید را ندارند ،بهمراکز انهدام منتقل میگردند .در
مراکز بازيافت نیز بخشی از محصوالت بازگشتی پس از
بازيافت جهت تولید مجدد بهمراکز تولید ارسال میگردند و
بخش ديگر که شامل ضايعات و محصوالت غیرقابل بازيافت
میباشند ،بهمراکز انهدام منتقل میگردند.
نمای کلی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته پیشنهادی
در شکل ( )2ارائهشدهاست .در ادامه اطالعات مربوط به
ساختار شبکه جهت تشريح کامل و شفافیت بیشتر در شکل
( )3ارائهشدهاست.

-3روش
روشها و الگوريتمهای بهینهسازی بهدودسته الگوريتمهای
دقیق 2الگوريتمهای تقريبی 3طبقهبندی میشوند.
الگوريتمهای تقريبی نیز خود بهسهدسته الگوريتمهای
ابتکاری 4و فراابتکاری 5و فوق ابتکاری 6تقسیم میشوند.
الگوريتمهای فراابتکاری ،يکی از انواع الگوريتمهای
بهینهسازی تقريبی میباشند که دارای راهکارهای
برونرفت از نقاط بهینه محلی هستند و قابلیت کاربرد در
طیف گستردهای از مسائل را دارند.
در اين پژوهش ابتدا بر اساس مرور و بررسی مبانی نظری
پژوهش ،فرآيند مدلسازی شبکه زنجیره تأمین را مشخص
کرده سپس با توجه بهمدلهای مطالعه شده و شرايط حاکم
بر مسئله مورد بررسی ،مدلی جهت دستیابی به هدف
پژوهش ارائه میگردد .در نهايت با توجه بهاينکه مدل ارائه
شده از نوع  Np-hardمیباشد از روش فراابتکاری الگويتم
ژنتیک چند هدفه جهت حل مسئلهمسئله استفاده
میگردد .مراحل کلی انجام پژوهش حاضر در شکل ()1
نشان دادهشدهاست.
شبکه در نظر گرفته شده در مدل رياضی ارائه شده ،از نوع
چندهدفه ،حلقه بسته و چندسطحی میباشد که متشکل از
 6سطح شامل تأمینکنندگان مواد اولیه ،مراکز تولید ،مراکز
توزيع و جمعآوری ،مشتريان ،مراکز بازيافت و مراکز انهدام
میباشند .برای اين شبکه دو مرکز تولید ،دو مرکز انهدام و
دو مرکز بازيافت درنظرگرفتهشدهاست .در زنجیره مستقیم

1 block recombination
2
exact
3
approximate algorithms
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شکل  -1فرايند اجرای پژوهش

4

heuristic
meta-heuristic
6
hyper heuristic
5
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جدول -1مقايسه توابع هدف مدلهای بررسی شده و مدل پیشنهادی
رديف

تحقیق

اهداف
کاهش هزينههای شبکه کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای کاهش ريسک تولیدی-فنی کاهش زمان ارسال

1

[ ]2

*

*

2

[ ]5

*

*

3

[]6

*

*

4

[ ]8

*

5

[ ]9

*

6

[]10

*

7

[]11

*

*
*

8

[]13

*

9

[]14

*

*

10

[]15

*

*

11

[]18

12

[]19

13

[]20

*
*

*
*

14

[]21

15

[]23

*

*

16

[]24

*

*

17

[]25

*

*

18

[]26

*

19

[]27

*

20

[]28

*

21

[]29

*

22

[]30

*

23

[]31

*

24

[]32

*

25

[]33

*

26

[]34

*

27

[]35

*

*
*

28

[]36

*

29

[]37

*

*

30

[]38

*

*

31

[]39

*

32

[]40

*

33

[]41

*

34

[]42

*

35

[]43

*

36

[]44

*

37

[]45

*

38

[]46

*

39

[]47

*

40

[]48

*
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 41پژوهش حاضر

*

*

*
*

*
*
*

*

*

*
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جدول  -2مقايسه هزينهها در مدلهای بررسی شده و مدل پیشنهادی
هزينه ها

رديف

نويسندگان

وسايل نقلیه

خريد و اجاره

مراکز جمعآوری

بازرسی در

تولید

خريد مواد اولیه

بازگشتی

تسهیالت
خريد محصول

مشتريان
حمل و نقل بین

سفارش

تأخیر در تأمین

8

[]13

واحد محصول

7

[]11

نگهداری هر

6

[]10

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

9

[]14

*

*

10

[]15

*

*

11

[]18

*

*

12

[]19

*

13

[]20

*

*

14

[]21

*

*

15

[]23

*

*

16

[]24

*

*

17

[]25

*

18

[]26

19

[]27

20

[]28

21

[]29

22

[]30

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

23

[]31

24

[]32

*

25

[]33

*

*

*
*

26

[]34

27

[]35

28

[]36

*

29

[]37

*

30

[]38

*

31

[]39

32

[]40

33

[]41

34

[]42

35

[]43

36

[]44

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

37

[]45

*

38

[]46

*

*

39

[]47

*

*

*

40

[]48

*

41

پژوهش حاضر

*

*

*

*
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تجهیزات
آموزش کارکنان

5

[]9

نگهداری

4

[]8

تعمیرات و

3

[]6

*

بازيافت

2

[]5

*

انهدام

1

[]2

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
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شکل  -2نمای کلی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته
پیشنهادی

شکل  -3ساختار شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته
پیشنهادی

-4ارائه مدل
طراحی مدلهای رياضی ،بـه درنظـرگـرفتن مفروضـاتی
بـرای محـدودکـردن دامنـه مـدل بررسی شده و امکانپذير
کردن حل آن نیاز دارد [ .]49مدلهای بهینهسازی نیز
عمـدت ًا براساس سادهسازی و قبول فرضیهها شکل
میگیرند؛ مفروضات مدل پیشنهادی نیز بهشرح زير
هستند:
 .1مسئله يک مدل چند هدفه ،تک دورهای و چند
محصولی است.
 .2تمامی تقاضای مشتريان بايد تأمین گردد.
 .3شبکه زنجیره تأمین در نظر گرفتهشده از نوع حلقه
بسته میباشد.
 .4شبکه زنجیره تأمین با در نظر داشتن مسائل زيست
محیطی طراحی میگردد.
 .5جريان مواد تنها بین دو سطح متفاوت از شبکه
میتواند برقرار شود و جريان مواد بین تسهیالت در
يک اليه وجود ندارد.
مجله مدل سازی در مهندسی
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 .6ظرفیت تسهیالت محدود است.
 .7جهت کاهش هزينههای شبکه برای توزيع محصوالت
دست اول به مشتريان و جمعآوری محصوالت
بازگشتی از آنان يک مکان دومنظوره در شبکه
درنظرگرفتهشدهاست.
 .8محل تأمینکنندگان ،مرکز تولید ،مراکز توزيع و
جمعآوری ،مراکز بازيافت ،مراکز انهدام و مشتريان
شناختهشدهاست.
 .9شبکه در نظرگرفتهشده شامل دو مرکز تولید ،دو
مرکز انهدام و دو مرکز بازيافت و همچنین چندين
تأمینکننده و مرکز توزيع و جمعآوری میباشد.
 .10بخشی از محصوالت بازگشتی در زنجیره تأمین
معکوس بازيافت گرديده و مجدداً بهزنجیره باز
میگردد و بخشی از آن دفع و از شبکه خارج
میگردد.
 .11هزينههای کل شامل هزينههای متغیر از جمله:
هزينههای تولید بهازای هر واحد محصول ،هزينه
خريد هر واحد مواد اولیه از تأمینکنندگان ،هزينهی
حمل و نقل که تابعی از مسافت از تأمین کنندگان
بهمرکز تولید ،از مرکز تولید بهمراکز توزيع و
جمعآوری ،از مراکز توزيع و جمعآوری بهمحل
مشتريان ،از محل مشتريان بهمراکز توزيع و
جمعآوری ،از مراکز توزيع و جمعآوری بهمراکز
بازيافت و مراکز انهدام و از مراکز بازيافت بهمرکز
تولید ی اصلی و مراکز انهدام است ،هزينه تأخیر در
تامین سفارش مشتريان ،هزينه نگهداری هر واحد
محصول در مراکز توزيع ،هزينه خريد هر واحد
محصول نوع  Pاز مشتری ،هزينه آموزش کارکنان،
هزينه تعمیرات و نگهداری تجهیزات ،هزينه بازرسی
هر واحد محصول بازگشتی در مراکز توزيع و
جمعآوری ،هزينه خريد هر واحد محصول نوع  Pاز
مشتری ،هزينه خريد و اجاره خودرو نوع  mو هزينه
های مربوط بهفرآيند بازيافت و انهدام میباشد.
 .12انتشار کل ناشی از فرآيندهای تولید و حملونقل که
تابعی از مسافت در فاصله بین تأمینکنندگان بهمرکز
تولید ،از مرکز تولید بهمراکز توزيع و جمعآوری ،از
مراکز توزيع و جمعآوری بهمحل مشتريان ،از محل
مشتريان بهمراکز توزيع و جمعآوری ،از مراکز توزيع
و جمعآوری بهمراکز بازيافت و مراکز انهدام و از مراکز
سال بیستم ،شماره  ،68بهار 1401
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بازيافت بهمرکز تولیدی اصلی و مراکز انهدام است ،و
فرآيند تولید ،بازرسی محصول بازگشتی در مراکز
توزيع و جمعآوری ،بازيافت و انهدام میباشد.
 .13ريسک تولیدی -فنی در نظرگرفتهشده در مدلسازی
شبکه پیشنهادی شامل مواردی چون وقفه ايجاد
شده ناشی از خرابی تجهیزات و دستگاهها وکمبود
نیروی کار ماهر میباشد.
 .14میزان محصول بازگشتی از مشتريان و نرخ بازيافت و
انهدام به صورت غیر قطعی ولی دارای تابع توزيع از
پیش تعیینشده و شناختهشده در نظرگرفتهمیشود.
 .15نمادهای بهکاررفته در مدل رياضی پیشنهادی به
صورت زير میباشد:
 :sمجموعه تأمین کنندگان ()S=1,….,N
 :fمراکز تولید ()F=1,2
 :dcمراکز توزيع -جمعآوری ()DC=1,…,N
 :diمراکز انهدام ()DI=1,2
 :rمراکز بازيافت ()R=1, 2
 :cمشتريان ()C=1,…,N
 :kکارکنان ()K=1,…,N
 :pمجموعه محصوالت ()P=1,…,N
 :lمجموعه تجهیزات ()L=1,…,N
 :mانواع وسايل نقلیه ()M=1,…,N
 :tزمان بر حسب ساعت ()T=1,…,N
پارامترهای بهکاررفته در مدل رياضی پیشنهادی به-
صورت زير میباشد:
 :CPهزينه تولید هر واحد محصول نوع p
 :fsهزينه خريد هر واحد مواد اولیه از تأمین کننده s
 :trmsfهزينه حملونقل مواد اولیه از تأمین کننده  sبه
مرکز تولید  fبا وسیله نقلیه نوع  mبر حسب مسافت
 :Trmfdcهزينه حملونقل محصول از مرکز تولید  fبهمرکز
توزيع -جمعآوری  dcبا وسیله نقلیه نوع  mبر حسب
مسافت
 :Trmdcهزينه حملونقل محصول از مرکز توزيع-
جمعآوری  dcبه مشتری  cبا وسیله نقلیه نوع  mبر حسب
مسافت
 :Trmcdهزينه حملونقل محصول بازگشتی از مشتری c
به مرکز توزيع -جمعآوری  dcبا وسیله نقلیه نوع  mبر
حسب مسافت
 :Trmdrهزينه حملونقل محصول بازگشتی از مرکز
مجله مدل سازی در مهندسی
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توزيع -جمعآوری  dcبه مرکز بازيافت  rبا وسیله نقلیه
نوع  mبر حسب مسافت
 :Trmddiهزينه حملونقل محصول بازگشتی از مرکز
توزيع -جمعآوری  dcبه مرکز انهدام  diبا وسیله نقلیه
نوع  mبر حسب مسافت
 :Trmrfهزينه حملونقل محصول بازيافت شده از مرکز
بازيافت  rبه مرکز تولید  fبا وسیله نقلیه نوع  mبر حسب
مسافت
 :Trmrdiهزينه حملونقل محصول بازگشتی از مرکز
بازيافت  rبه مرکز انهدام  diبا وسیله نقلیه نوع  mبر حسب
مسافت
 :Chهزينه نگهداری محصول نوع  pدر مرکز توزيع-
جمعآوری dc
 :CNهزينه تعمیرات و نگهداری تجهیزات
 :Ctrهزينه آموزش کارکنان
 :Crpهزينه بازيافت محصول نوع  pدر مرکز بازيافت r
 :Cdiهزينه انهدام محصول نوع  pدر مرکز انهدام di
 :Cdهزينه تأخیر به ازای زمان
 :Fchpهزينه بازرسی هر واحد محصول بازگشتی در مرکز
توزيع -جمعآوری dc
 :fHهزينه خريد هر واحد محصول نوع  Pاز مشتری
 :Crentmهزينه اجاره خودرو نوع m
 :Cbtهزينه خريد خودرو نوع m
 :CNهزينه تعمیرات و نگهداری تجهیزات
 :PLPمیزان تولید محصول نوع  Pتوسط تجهیز L
 :Tpf1dنفر-ساعت مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول
نوع  pدر مرکز تولید اول
 :Tpf2dنفر-ساعت مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول
نوع  pدر مرکز تولید دوم
 :Tw1ساعت کار در دوره سفارش در مرکز تولید اول
 :Tw2ساعت کار در دوره سفارش در مرکز تولید دوم
 :Ka1تعداد نیروهای کار موجود در مرکز تولید اول
 :Ka2تعداد نیروهای کار موجود در مرکز تولید دوم
 :dsfفاصله بین تأمین کننده  sتا مرکز تولید f
 :dfdفاصله بین مرکز تولید  fتا مرکز توزيع -جمعآوری
dc
 :ddcفاصله بین مرکز توزيع -جمعآوری  dcتا مشتری c
 :dcdفاصله بین مشتری  cتا مرکز توزيع -جمعآوری dc

 :ddrفاصله بین مرکز توزيع -جمعآوری  dcتا مرکز
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 :Cadiحداکثر ظرفیت مرکز انهدام di

بازيافت r
مرکز تولید f

 :drfفاصله بین مرکز بازيافت  rتا
 :drdiفاصله بین مرکز بازيافت  rتا مرکز انهدام di
 :dddiفاصله بین مرکز توزيع -جمعآوری  dcتا مرکز انهدام

 :tkحداکثر زمان تحويل قابل قبول برای مشتری c

 :dمیزان تقاضای مشتريان
 :dfمیزان تقاضای مواد اولیه مرکز تولید  fاز تأمین کننده

di

s

 : epنرخ انتشار  CO2ناشی از تولید هر واحد محصول نوع

L

 : erpنرخ انتشار  CO2ناشی از فرايند بازيافت هر واحد
محصول بازگشتی نوع p
 : edipنرخ انتشار  CO2ناشی از فرايند انهدام هر واحد
محصول بازگشتی نوع p
 :esfنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
تأمین کننده  sبه مرکز تولید  fبهازای يک واحد محصول
 :efdنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مرکز تولید  fبهمرکز توزيع -جمعآوری  dcبهازای يک
واحد محصول
 :edcنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مرکز توزيع -جمعآوری  dcبه مشتری  cبهازای يک واحد
محصول
 :ecdنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مشتری  cبهمرکز توزيع -جمعآوری  dcبهازای يک واحد
محصول
 :edrنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مرکز توزيع -جمعآوری  dcبه مرکز بازيافت  rبهازای يک
واحد محصول
 :erfنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مرکز بازيافت  rبهمرکز تولید  fبهازای يک واحد محصول
 :erdiنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مرکز بازيافت  rبه مرکز انهدام  diبه ازای يک واحد
محصول
 :eddiنرخ انتشار  CO2ناشی از حمل و نقل در فاصله بین
مرکز توزيع -جمعآوری  dcبه مرکز انهدام  diبهازای يک
واحد محصول
 :echpنرخ انتشار  CO2ناشی از فرايند بازرسی محصوالت
بازگشتی در مرکز توزيع -جمعآوری dc
 :Casحداکثر ظرفیت تأمین کننده s
 :Cafحداکثر ظرفیت مرکز تولید f
 :Cadcحداکثر ظرفیت مرکز توزيع -جمعآوری dc
 :Carحداکثر ظرفیت مرکز بازيافت r

 :Rlريسک خرابی دستگاه
 :Tepنرخ انتشار  CO2کل تولید در مراکز تولید
 :αنرخ بازگشت محصوالت بازگشتی
 :ßنرخ ارسال محصوالت بازگشتی از مرکز توزيع
جمعآوری  dcبه مرکز انهدام di
 :γنرخ ارسال محصوالت بازگشتی از مرکز توزيع
جمعآوری  dcبهمرکز بازيافت r
 :λنرخ ارسال محصوالت بازيافتی از مرکز بازيافت  rبه
مرکز تولید f
 :τنرخ ارسال محصوالت بازيافتی از مرکز بازيافت  rبه
مرکز انهدام di
 :Q sسطوح مختلف کیفیت محصوالت بازگشتی = (qs
 :qscمیزان کیفیت مورد انتظار مشتری
 :qsddiمیزان کیفیت محصولی که سبب انتقال از مرکز
توزيع و جمع آوری  dcبه مرکز انهدام  diمیشود
 : qsdrمیزان کیفیت محصولی که سبب انتقال از مرکز
توزيع و جمع آوری  dcبه مرکز بازيافت  rمیشود
 : qsrdiمیزان کیفیت محصولی که سبب انتقال از مرکز
بازيافت  rبه مرکز انهدام  diمی شود
 : qsrfمیزان کیفیت محصولی که سبب انتقال از مرکز
بازيافت  rبه مرکز تولید  fمی شود
مدل رياضی ارائهشده دارای دو نوع متغیر تصمیم میباشد.
دسته اول متغیرهای تصمیم غیرصفر برای تعیین جريان
مواد و محصوالت بین تسهیالت مختلف و تعداد نیروی
استخدامی در هريک از مراکز تولید و همچنین تعیین مدت
زمان ارسال محصوالت بین تسهیالت مختلف در زنجیره
تأمین مستقیم میباشند .دسته دوم شامل متغیرهای صفر
و يک میباشند که برای انتخاب تسهیالت ،خودرو و
تجهیزات مراکز تولید بهکار برده میشوند.
متغیرهای تصمیم غیر صفر:
 :NPتعداد محصوالت تولید شده نوع p
 :Ysfمقدار مواد اولیه ارسالی از تأمین کننده  sبه مرکز
تولید f

p
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 :Ypfdمقدار محصول نوع  pارسالی از مرکز تولید  fبه-
مرکز توزيع -جمعآوری dc
 :Ypdcمقدار محصول نوع  pارسالی از مرکز توزيع-
جمعآوری  dcبهمشتری c
 :Ypcdمقدار محصول نوع  pارسالی از مشتری  cبه-
مرکز توزيع -جمعآوری dc
 :Ypdrمقدار محصول نوع  pارسالی از مرکز توزيع-
جمعآوری  dcبهمرکز بازيافت r
 :Yprfمقدار محصول بازيافتی ارسالی از مرکز بازيافت r
بهمرکز تولید f
 :Yprdiمقدار محصول ارسالی از مرکز بازيافت  rبهمرکز
انهدام di
 :Ypddiمقدار محصول بازگشتی ارسالی از مرکز توزيع-
جمعآوری  dcبهمرکز انهدام di
 :ttزمان کل از تهیه مواد اولیه از تأمین کننده  sتا ارسال
محصول نهايی بهمشتری c
 : tsfمدت زمان ارسال مواد اولیه تولید محصول از تأمین
کننده  sبهمرکز تولید f
 : tfdمدت زمان ارسال محصول از مرکز تولید  fبهمرکز
توزيع dc
 : tdcمدت زمان ارسال محصول از مرکز توزيع  dcبه-
مشتری c
 :Ke2تعداد نیروی استخدامی مورد نیاز در مرکز تولید اول
 :Ke2تعداد نیروی استخدامی مورد نیاز در مرکز تولید
دوم
 :Xsاگر تأمین کننده  sانتخاب شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
 :Xfاگر مرکز تولید  fانتخاب شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
 :Xdcاگر مرکز توزيع -جمعآوری  dcانتخاب شود ،برابر با
 ،1در غیر اينصورت برابر با 0
 :Xrاگر مرکز بازيافت  rانتخاب شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
 :Xdiاگر مرکز انهدام  diانتخاب شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
 :Xmsfاگر خودرو نوع  mاز تأمین کننده بهمرکز تولید
ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت برابر با 0
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 :Xmfdاگر خودرو نوع  mاز مرکز تولید بهمرکز توزيع و
جمع آوری ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت برابر
با 0
 :Xmdcاگر خودرو نوع  mاز مرکز توزيع و جمع آوری به-
محل مشتريان ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت
برابر با 0
 :Xmcdاگر خودرو نوع  mاز محل مشتريان بهمرکز توزيع
و جمع آوری ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت
برابر با 0
 :Xmdrاگر خودرو نوع  mاز مرکز توزيع و جمع آوری به-
مرکز بازيافت ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت
برابر با 0
 :Xmrfاگر خودرو نوع  mاز مرکز بازيافت بهمرکز تولید
ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت برابر با 0
 :Xmrdiاگر خودرو نوع  mاز مرکز بازيافت بهمرکز انهدام
ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت برابر با 0
 :Xmddiاگر خودرو نوع  mاز مرکز توزيع و جمع آوری
بهمرکز انهدام ارسال شود ،برابر با  ،1در غیر اينصورت
برابر با 0
 :Xrmاگر خودرو نوع  mاجاره شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
 :Xbmاگر خودرو نوع  mخريداری شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
 :Xlاگر تجهیز  Lاستفاده شود ،برابر با  ،1در غیر
اينصورت برابر با 0
مدل پیشنهادی پژوهش حاضر دارای چهار تابع هدف
متناقض کمینهسازی میباشد.
تابع هدف اول بهعنوان يک هدف کمی کلیه هزينههای
شبکه را محاسبه و حداقل مینمايد.
تابع هدف دوم بهعنوان هدف سازگاری هر چه بیشتر با
محیط زيست ،انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فرايندهای
مختلف شبکه زنجیره تأمین را حداقل میسازد.
تابع هدف سوم و چهارم بهعنوان اهداف کیفی بهترتیب
کمینهسازی ريسک خرابی دستگاهها و کمینهسازی زمان
ارسال محصوالت را دنبال میکنند .بنابراين با توجه به
ساختار متفاوت اهداف بهتر است که در قالب چهار هدف
جداگانه طرح شوند.
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تابع هدف :1
MinZ1    f s .Ysf . X s . X f    C p .N p . X f 
sS f F

pP f F

f H .Ypdc . X dc   Crp .Ypdr . X r 
pP rR

 

pP cC dcDC

.(Ypddi  Yprdi ). X di   C N . X L 

di

lL

 tk ).Ypdc 

t

C
pP diDI

  C .max(0, t
d

cC pP dcDC

.d fd .Ypfd . X dc . X f 

    tr

mfd

mM pP dcDC f F

trmdc .d dc .Ypdc . X dc 

  

mM pP cC dcDC

.d cd .Ypcd . X dc 

   tr

.d dr .Ypdr . X dc . X r 

   tr

.d rf .Yprf . X r . X f 

    tr

محصوالت از مراکز تولید به مراکز توزيع و جمعآوری ،از
مراکز توزيع و جمعآوری بهمحل مشتريان ،حمل محصول
بازگشتی از محل مشتريان به مراکز توزيع و جمعآوری ،از
مراکز توزيع و جمعآوری بهمراکز بازيافت ،از مراکز بازيافت
بهمراکز تولید ،از مراکز بازيافت بهمرکز انهدام و از مراکز
توزيع و جمعآوری مراکز انهدام است .عبارت هفدهم نمايش
دهنده هزينه نگهداری در مراکز توزيع و جمعآوری و عبارت
هجدهم و نوزدهم بهترتیب بیانگر هزينه اجاره و خريد
خودرو جهت حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت بین
تسهیالت میباشد .در نهايت عبارت بیستم معادل هزينه
آموزش کارکنان میباشد.
تابع هدف :2
MinZ 2    N p .e p   Ypdr .erp 

mcd

pP rR

mM pP cC dcDC

mdr

mM pP rR dcDC

.d rdi .Yprdi . X di . X r 

mrf

mM rR pP f F

    tr

mrdi

.d ddi .Ypddi . X di . X dc 

mM pP rR diDI

   tr

mddi

mM pP rR dcDC

. X rm   Cbm . X bm 
mM

) (ke1  ke 2

C

tr

. X dc  

ke 1 K ke 2 K

pfd

rentm

C

mM

   C .Y
h

pP dcDC f F

.echp 

Y

pdc

pP f F

pddi

   (Y

 Yprdi ).edip  

.esf . X msf 

  Y

pP diDI rR

pP dcDC

sf

mM sS f F

   Y

.e fd . X mfd 

pfd

.edc . X mdc 

pdc

mM pP dcDC f F

   Y

mM pP dcDC cC

.ecd . X mcd 

pcd

   Y

.edr . X mdr 

pdr

   Y

mM pP cC dcDC

mM pP dcDC rR

در تابع هدف  1عبارت اول بیانگر هزينه خريد مواد اولیه از
تأمین کننده  sمیباشد .عبارت دوم بیانگر هزينه تولید هر
واحد محصول ،عبارت سوم نشان دهنده هزينه خريد هر
واحد محصول بازگشتی از مشتريان ،عبارت چهارم بیانگر
هزينه بازرسی هر واحد محصول بازگشتی در مرکز توزيع و
جمعآوری ،عبارت پنجم بیانگر هزينه بازيافت هر واحد
محصول بازگشتی ،عبارت ششم بیانگر هزينه انهدام هر
واحد محصول بازگشتی و غیرقابل بازيافت ،عبارت هفتم
بیانگر هزينه تعمیرات و نگهداری تجهیزات و عبارت هشتم
بیانگر هزينه تأخیر در ارسال محصوالت بهازای زمان می
باشند .عبارت نهم تا شانزدهم به ترتیب بیانگر هزينه حمل
و نقل مواد اولیه از تأمین کنندگان بهمراکز تولید ،حمل
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.erf . X mrf 
.erdi . X mrdi 

prf

prdi

.d ddi .Ypddi . X di . X dc 

  Y

mM pP rR f F

   Y

mM pP rR diDI

   tr

mddi

mM pP rR dcDC

.eddi X mddi

pddi

  Y

mM pP dcDC diDI

عبارت اول اين تابع هدف بیانگر میزان انتشار ناشی از فرايند
تولید محصوالت در مراکز تولید ،عبارت دوم اين تابع هدف
بیانگر میزان انتشار ناشی از فرايند بازيافت ،عبارت سوم اين
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تابع هدف بیانگر میزان انتشار ناشی از فرايند انهدام و عبارت
چهارم اين تابع هدف بیانگر میزان انتشار ناشی از فرايند
بازرسی محصوالت بازگشتی در مراکز توزيع و جمعآوری
میباشد .عبارتهای پنجم تا دوازدهم نیز بهترتیب بیانگر
میزان انتشار ناشی از فرايند حمل و نقل از تأمین کنندگان
بهمراکز تولید ،حمل محصوالت از مراکز تولید به مراکز
توزيع و جمعآوری ،از مراکز توزيع و جمعآوری بهمحل
مشتريان ،حمل محصول بازگشتی از محل مشتريان بهمراکز
توزيع و جمعآوری ،از مراکز توزيع و جمعآوری بهمراکز
بازيافت ،از مراکز بازيافت به مراکز تولید ،از مراکز بازيافت
بهمرکز انهدام و از مراکز توزيع و جمعآوری بهمراکز انهدام
است.
تابع هدف :3

محصوالت از مراکز تولید بهمراکز توزيع و جمعآوری و
عبارت آخر بیانگر زمان ارسال محصوالت از مراکز توزيع و
جمعآوری به مشتريان میباشد.
محدوديتهای مدل

MinZ 3   Rl . X l
lL

اين تابع هدف در جهت حداقل سازی ريسک تولیدی -فنی
که مهمترين ريسک در زنجیره تأمین سبز است [ ،]50می
باشد .همانطور که در مفروضات مدل در بخش  3-3اشاره
شد ،جهت مدلسازی ريسک تولیدی -فنی دو عامل وقفه
ايجاد شده ناشی از خرابی تجهیزات و کمبود نیروی کار
ماهر بهعنوان علل اصلی ايجاد ريسک تولیدی -فنی درنظر-
گرفتهشدهاست .جهت حداقلسازی وقفه ناشی از خرابی
تجهیزات ،تعمیرات و نگهداری از تجهیزات شبکه امری
ضروری و اجتنابناپذيراست .از اين رو هزينههايی جهت
تعمیرات و نگهداری از تجهیزات در شبکه به منظور
جلوگیری از خرابی تجهیزات و يا کاهش زمان ازکارافتادگی
آنها درنظرگرفتهشدهاست که در تابع هدف اول مدلسازی
شدهاست .همچنین جهت رفع معضل کمبود نیروی کار
ماهر ،آموزش کارکنان بهعنوان راه حلی مؤثر درنظرگرفته-
شدهاست بههمین سبب هزينههايی جهت آموزش کارکنان
بهمنظور جبران اين کمبود و افزايش مهارت کارکنان در
تابع هدف اول مدلسازی شدهاست.
تابع هدف :4
.X f 

sf

t

MinZ 4 

sS f F

.X c

dc

 t

dcDC cC

. X dc 

fd

t
f F dcDC

عبارت اول بیانکننده زمان ارسال مواد اولیه از تأمین
کنندگان به مراکز توزيع ،عبارت دوم بیانگر زمان ارسال
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, X f , X dc ,X r , X di , X rm ,

()1

s

X

X bm , X l , X msf , X m  1
s  S , f  F , dc  DC ,
r  R, di  DI , m  M , l  L

میزان مواد اولیه ارسالی از تأمینکنندگان بايد کوچکتر
مساوی ظرفیت آنان باشد.
()2

 Ypcd ) X dc  Cadc

   (Y

pfd

pP dcDC cC

میزان محصول ورودی به مراکز توزيع بايد کوچکتر مساوی
ظرفیت آنان باشد.

. X r  Ca f

()3

  Y

pdr

pP rR dcDC

مجموع محصوالت ارسالی از مراکز جمعآوری بهمراکز
بازيافت بايد کوچکتر مساوی ظرفیت مراکز بازيافت باشد.

. X r  Ca f

()4

  Y

prf

pP rR f F

مجموع محصوالت ارسالی از مراکز بازيافت بهمرکز تولید
بايد کوچکتر مساوی ظرفیت مرکز تولید باشد.
()5

. X dc . X di 

pddi

  Y
pP dcDC rR diDI

Yprdi . X di . X r  Cadi

مجموع محصوالت ارسال شده بهمراکز انهدام بايد کوچکتر
مساوی ظرفیت مراکز انهدام باشد.

 X .Y

 df

()6

sf

s

sS

میزان مواد اولیه ارسالی از تأمینکنندگان بهمرکز تولید
بزرگتر مساوی تقاضای مرکز تولید است.

. X dc   d

()7

cC

Y

pdc

pP dcDC

کلیۀ تقاضای مشتريان بايد آوردهشود.

(E ( ).Ypdc )8



 

cC pP dcDC

  Y

pcd

pP dcDC cC

مجموع محصوالت بازگشتی از مشتريان بهمراکز جمعآوری
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 αدرصد کل محصوالت ارسالشده به مشتريان است .اين
متغیر غیرقطعی بر اساس روش ارزش مورد انتظار بهصورت
)̃ E(αبیان شدهاست.

  Np

()9

pP

  Y

pfd

pP dcDC f F

مجموع محصول نوع  pارسالی از مرکز تولید بهمراکز توزيع
برابر با کل میزان تولید محصول نوع  pاست.
(E (  ).Ypcd )10



  Y

 

pddi

pP cC dcDC

pP dcDC diDI

مجموع محصول ارسالی از مراکز توزيع بهمراکز انهدام
درصد کل محصوالت بازگشتی ارسال شده از مشتريان به-
مراکز توزيع است .اين متغیر غیرقطعی بر اساس روش
ارزش مورد انتظار به صورت )̃ E(βبیان شدهاست.

( Yprdi )15

()11

E ( ).Ypcd



 

pP cC dcDC

pdr

pP dcDC diDI

مجموع محصوالت ارسالی از مراکز توزيع بهمراکز بازيافت γ

درصد کل محصوالت بازگشتی ارسال شده از مشتريان به-
مراکز توزيع است .اين متغیر غیرقطعی بر اساس روش
ارزش مورد انتظار بهصورت )̃ E(γبیان شدهاست.

  E( ).Y

()12

pdr



pP dcDC rR

Y

prdi

pP rR

مجموع کل محصوالت ارسالی از مراکز بازيافت بهمراکز
انهدام  τدرصد کل محصوالت ارسالی از مراکز توزيع بهمراکز
بازيافت است .اين متغیر غیرقطعی بر اساس روش ارزش
مورد انتظار به صورت )̃ E(τبیان شدهاست.

 Ypcd 
()13

 Ypdr  Ypddi

pdc

pfd

   Y
pP dcDC cC f F

    Y
pP dcDC cC rR diDI

مجموع محصوالت ورودی به مراکز توزيع بزرگتر مساوی
مجموع محصوالت خروجی از مراکز توزيع میباشند.
()14

  E( ).Y

pdr



pP dcDC rR

  Y

prf

pP rR f F

مجموع محصول ارسالی از مراکز بازيافت بهمرکز تولید
درصد میزان کل محصوالت ارسالی از مراکز توزيع بهمراکز
بازيافت است .اين متغیر غیرقطعی بر اساس روش ارزش
مورد انتظار به صورت )̃ E(λبیان شدهاست.
λ
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prf

pP rR diDI f F

pdr

pP dcDC rR

مجموع محصوالت ورودی به مراکز بازيافت برابر با مجموع
محصوالت خروجی از مراکز بازيافت میباشد.
()16

 Ypfd



Ypdc  

pP dcDC f F



pP dcDC cC

مجموع محصوالت نوع  pارسال شده از مراکز توزيع به
مشتريان برابر با مجموع محصوالت نوع  pارسال شده از
مرکز تولید بهمراکز توزيع است.


β

  Y

 Y

 

  Y

()17

msf

     X

mM sS f F dcDC cC diDI rR

X mfd  X mdc  X mcd  X mdr  X mrf
 X mrdi  X mddi  X rm  X bm

مجموع تعداد خودروهای در سفر بايد کوچکتر يا مساوی
تعداد کل خودروهای اجارهای و خريداری شده در سازمان
باشد.
()18

tt  tsf  t fd  tdc

زمان کل ارسال محصول به دست مشتری برابر با مجموع
زمان انتقال محصول از تأمین کننده تا مشتری ،زمان انتقال
محصول از مرکز تولید بهمرکز توزيع و زمان انتقال محصول
از مرکز توزيع به دست مشتری است.
()19

tsf .min  tsf  tsf max

اين محدوديت تضمین میکند که مدت زمان ارسال مواد
اولیه از تأمین کننده  sبهمرکز تولید  fبايد در بازه زمانی
تعیینشده توسط مرکز تولید  fباشد.
()20

t fd .min  t fd  t fd max

اين محدوديت تضمین میکند که مدت زمان ارسال
محصوالت نهايی از مراکز تولید  fبه مرکز توزيع و جمع
آوری  dcبايد در بازه زمانی تعیین شده توسط مرکز توزيع
و جمعآوری  dcباشد.
()21

tdc.min  tdc  tdc max

اين محدوديت تضمین میکند که مدت زمان ارسال
محصوالت نهايی از مرکز توزيع و جمعآوری  dcبهمشتری
 cبايد در بازه زمانی تعیین شده توسط مشتری  cباشد.
()22

qsddi  qsdr  qsrdi  qs

عبارت فوق تضمین میکند که کیفیت تمام محصوالت در
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کل زنجیره (بجز مرحله انتقال محصول از مرکز بازيافت به
مرکز تولید) برابر با کیفیت اولیه محصول است.
.PLP    Ypfd

()23

f F pP

L

  X
f F lL pP

مجموع تولید محصول نوع  pتجهیزات در هر مرکز تولید
برابر با تعداد محصول ارسالی از آن مرکز تولید بهمراکز
توزيع میباشد.
()24

  (ka  ke )T

w1

1

1

ka1K ke1K

.Ypfd 

 T

pf1d

f F pP

نفر-ساعت مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول نوع

p

درمرکز تولید اول بايد توسط نیروی کار موجود و در صورت
کمبود با استخدام نیروی کار جديد تأمین گردد.
( ke2 )Tw2 )25

  (ka

2

ka2 K ke2 K

.Ypfd 

 T

pf 2 d

f F pP

نفر-ساعت مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول نوع  pدر
مرکز تولید دوم بايد توسط نیروی کار موجود ،و در صورت
کمبود با استخدام نیروی کار جديد تأمین گردد.

, X f , X dc ,X r , X di , X rm ,

s

X

X bm , X l , X msf , X m  1

()26
s  S , f  F , dc  DC ,
r  R, di  DI , m  M , l  L
اين محدوديت تضمین میکند که حداقل يک تسهیالت در
طول انتقال محصول بدست مشتری مورد استفاده قرار
گیرد.
X s , X f , X dc , X r , X di , X msf ,

()27

X mfd , X mdc , X mcd , X mdr , X mrf ,

X mrdi , X mddi , X rm , X bm , X 1  0,1

-5اعتبارسنجی مدل
به دلیل ماهیت  NP-Hardمسئله طراحی شبکه زنجیره
تأمین [ ]37و تعدد متغیرها و محدوديتهای مسئله که
پیچیدگی مسئله و فضای جواب را بسیار زياد میکند ،اين
مسئله نیز از نوع  NP-Hardاست [ ]36 ،18 ،14و
همچنین بهدلیل ناکارآمدی  CPLEX solverبرای حل
مسايل بزرگ مقیاس [ ،]37از الگوريتم فراابتکاری چند
هدفه ژنتیک ( )NSGAIIاستفادهکردهايم که در زمان
معقولی نسبت بهروشهای دقیق جواب بهینه يا نزديک به
بهینه تولید میکند [.]30

جدول  -3مقادير پارامترهای اولیه
پارامتر

نماد

مقدار

تأمین کنندگان

s

4

مراکز تولید

f

2

مراکز توزيع -جمعآوری

Dc

5

مراکز انهدام

Di

2

مراکز بازيافت

r

2

مشتريان

C

10

کارکنان

k

5

مجموعه محصوالت

p

3

مجموعه تجهیزات

l

4

انواع وسايل نقلیه

m

3

تعداد محصوالت تولید شده

Np

1000

هزينه تولید هر واحد محصول

Cp

50000

هزينه خريد هر واحد مواد اولیه از تأمین کننده

fs

10000

هزينه آموزش کارکنان

Ctr

1200000

هزينه بازيافت محصول

Crp

20000

هزينه انهدام محصول

Cdi

13000

هزينه بازرسی هر واحد محصول بازگشتی

Fchp

30000
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جدول  -4میزان تقاضای مشتريان
مشتری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تقاضا

176

329

427

729

102

356

449

224

234

332

بديهی است که پارامترها و نوع تابع توزيع آنها در هر مسئله
و با توجه بهنوع مسئله میتواند متفاوت باشد .در اينجا برای
پرهیز از پیچیدگی بیشتر مسئله برای پارامترهای غیرقطعی
از توزيع نرمال و روش ارزش مورد انتظار استفاده کردهايم.
ادغام توابع در درون روش فرا ابتکاری در مرحله ارزيابی
انجام شده است .بهمنظور نشان دادن ويژگیهای مدل و
اجرايی کردن آن ،مدل پیشنهاد شده برای حل يک مثال
عددی بکار گرفته شده است .ابتدا بر اساس مقادير دادهشده
در جدول  3که به صورت تصادفی تولید شدهاند ،مقادير
بهینه بدست آمده از هر کدام از توابع هدف را تعیین شد.
سپس چند مسئله در ابعاد کوچک ،متوسط و بزرگ را
درنظرگرفته و مقادير هدف برای تمام نمونهها تعیین گرديد.
حال بر اساس تنظیم تعداد جمعیت  ،10احتمال عملگر
برابر با  0/8و احتمال عملگر جهش برابر با  0/3نتايج حاصل
برای هر چهار تابع هدف را ارائه میدهیم .از طرف ديگر ،از
آنجا که مدل پیشنهادی دارای چند سطح مختلف بر اساس
 10مشتری 5 ،توزيع کننده و  2تولید کننده میباشد
(جدول  ،)3جريان محصوالت بر اساس میزان تقاضای

مشتريان تعیین میگردد .از اينرو در جدول  4میزان
تقاضای هر  10مشتری مورد نظر ارائهشدهاست.
بر اساس جدول فوق ،مشخص است که مشتری اول دارای
تقاضای  176عدد ،مشتری دوم دارای تقاضای  329عدد و
به همین شکل تا انتها میباشد .الزم بهتوضیح است که
بیشترين زمان الزم برای انتقال محصول بههر مشتری که
سبب نارضايتی آن نشود 120 ،ساعت میباشد .نکته ديگری
که میبايست بهآن توجه شود اين است که از آنجا که تعیین
مقادير اولیه مدل در حل مسئله بصورت کامالً تصادفی
توسط الگوريتم ژنتیک انجام میشود ،ممکن است دارای
جواب غیر معقول يا  Infeasibleشود که الگوريتم بالفاصله
در راستای غلبه بر آن عمل مینمايد تا به جواب Feasible
برسد .اين پروسه در طول  300بار تکرار برای الگوريتم
درنظر گرفتهشدهاست.
در ادامه بهبررسی حل مدل برای مثال های مختلف در ابعاد
کوچک ،متوسط و بزرگ میپردازيم .نتايج هر چهار تابع
هدف برای هر سه بُعد مسئله ،در جداول  5تا  7ارائهشده-
است.

جدول  -5نتايج توابع هدف برای مسئله در ابعاد کوچک
نمونه

تعداد توزيع
کننده

تعداد مشتری

هزينه (تومان)

انتشار آالينده ()ppm

تابع هدف ريسک
()%

زمان (ساعت)

1

2

1

10381137

350

058/0

7

2

2

2

1041902

384

119/0

8

3

2

4

1049381

399

130/0

10

4

3

4

1098899

450

298/0

13

5

3

7

1104406

459

151/0

19

6

4

7

1204445

632

224/0

25

7

4

8

1339126

885

324/0

39

8

4

9

1455302

935

133/0

44

9

5

9

1458389

1002

237/0

68

10

5

10

1477815

1027

276/0

75
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جدول  -6نتايج توابع هدف برای مسئله در ابعاد متوسط
نمونه

تعداد توزيع
کننده

تعداد مشتری

تابع هدف هزينه
(تومان)

انتشار آالينده ()ppm

تابع هدف ريسک
()%

تابع هدف زمان
(ساعت)

1

6

12

10868333

1178

059/0

50

2

6

14

11805323

1208

341/0

51

3

7

14

12097451

1321

367/0

52

4

7

15

12221653

1342

228/0

62

5

8

15

12328363

1574

309/0

64

6

8

16

12958917

1622

230/0

69

7

9

16

13027853

1700

399/0

73

8

12

18

13395293

1765

202/0

77

9

13

18

13449990

1932

217/0

80

10

14

18

13774016

2120

389/0

84

جدول  -7نتايج توابع هدف برای مسئله در ابعاد بزرگ
نمونه

تعداد توزيع
کننده

تعداد مشتری

تابع هدف هزينه
(تومان)

انتشار آالينده ()ppm

تابع هدف ريسک
()%

تابع هدف زمان
(ساعت)

1

20

30

15203980

13526

177/0

112

2

20

45

20265270

13658

346/0

114

3

25

50

21423701

14002

443/0

123

4

30

50

21654514

14230

303/0

129

5

32

60

22558487

15200

391/0

135

6

38

65

22579460

16210

408/0

139

7

41

65

23429301

16890

479/0

145

8

45

70

24112607

17532

587/0

160

9

50

70

24128172

18050

599/0

175

10

60

70

25953788

19850

631/0

191

در ادامه بهمقايسه نتايج بدست آمده از جداول فوق بصورت
همزمان در شکلهای زير میپردازيم .اين موضوع برای هر
 4تابع هدف در شکل های ( )4تا ( )7ارائهشدهاست.

شکل  -4مقايسه هزينه های بهینه در ابعاد مختلف
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شکل  -5مقايسه انتشار آالينده بهینه در ابعاد مختلف

شکل  -6مقايسه ريسک بهینه در ابعاد مختلف

شکل  -7مقايسه زمان بهینه انتقال محصول به دست مشتری
در ابعاد مختلف

-6بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش يک مدل جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین
سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن چهار تابع هدف شامل
حداقلسازی هزينههای زنجیره تأمین ،حداقلسازی میزان
انتشار گازهای گلخانهای ،حداقلسازی ريسک تولیدی-فنی
و حداقلسازی زمان ارسال محصوالت به مشتريان ارائه
گرديده است که بهنظر میرسد تاکنون در هیچ يک از
پژوهشهای صورت گرفته در اين زمینه و مدلهای ارائه-
شده ،اين توابع هدف بهطور همزمان در نظر گرفته نشدهاند
و اين مدل نخستین بار در پژوهش حاضر ارائه گرديدهاست.
همچنین در تابع هدف کاهش هزينه اين مدل ،کلیه
هزينههای شبکه زنجیره تأمین در نظر گرفتهشدهاست که
مجله مدل سازی در مهندسی
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در هیچ يک از پژوهشهای بررسی شده در پژوهش حاضر
کلیه اين هزينهها بهصورت يکجا در نظر گرفتهنشدهاست.
بهعالوه در هیچ يک از چهل مدل بررسی شده هزينه
(جريمه) تأخیر در تأمین سفارشات ،هزينه آموزش کارکنان
و هزينه تعمیرات و نگهداری تجهیزات در تابع هدف
حداقلسازی هزينهها لحاظ نگرديدهاست اما در مدل
پیشنهادی اين پژوهش همه اين هزينهها مدلسازی
گرديدهاست .همچنین بهنظر میرسد در هیچ يک از
پژوهشهای پیشین ريسک تولیدی-فنی ناشی از کمبود
نیروی کار ماهر و وقفه ناشی از خرابی تجهیزات و ماشین
آالت درنظر گرفتهنشدهاست اما در مدل پیشنهادی اين
پژوهش ،اين ريسک مدلسازی گرديدهاست.
بهعلت وضع قوانین دولتی و افزايش مخاطرات زيست
محیطی امروزه زنجیره تأمین سبز کانون توجه بسیاری از
پژوهشگران قرار گرفتهاست .مديران صنايع نقش اساسی در
انتخاب و طراحی شبکه زنجیره تأمین ايفا میکنند .استفاده
از زنجیره تأمین سبز عالوه بر منافع زيست محیطی منجر
بهکسب مزيت رقابتی و جلب نظر مشتريان هر صنعتی می
گردد .از آنجايی که مدل ارائهشده عالوه بر دارابودن مزيت
سبز بودن ،از نوع حلقه بسته نیز میباشد .لذا اين امر موجب
افزايش بازده از طريق بازتولید محصوالت میگردد.
همچنین از آنجايی که در اين شبکه مراکز تولید بهصورت
دومنظوره درنظرگرفتهشدهاست و فرايند بازتولید نیز در اين
مراکز صورت میپذيرد و مراکز انبار ،توزيع و جمعآوری نیز
به صورت يک مرکز چندمنظوره در نظر گرفته شده است
لذا هزينههای ثابت طراحی شبکه از جمله هزينه احداث
تسهیالت کاهش میيابد .از ديگر مزايای مدل مذکور برای
مديران حداقل سازی میزان وقفه ناشی از خرابی تجهیزات،
رفع معضل کمبود نیروی کار ماهر و افزايش سطح نگهداری
از تجهیزات میباشد که اين به معنای حداقل سازی ريسک
تولیدی-فنی میباشد .با توجه بهموارد ذکر شده مديران و
صاحبان کلیه صنايع بهويژه صنايع مواد غذايی و محصوالت
فاسد شدنی میتوانند با کمک گرفتن از الگوی طرح شده
در اين پژوهش بهکاهش هزينههای شبکه ،آسیبهای
زيست محیطی ،ريسک تولیدی-فنی ،زمان ارسال
محصوالت و افزايش سطح رضايتمندی مشتريان خود
شوند .بهعالوه اين مدل با هدف کاهش ريسک خرابی
تجهیزات برای صنايعی با تجهیزات گران قیمت که دارای
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هزينه باالی خواب تجهیزات میباشند ،کاربردی است.
همچنین اين مدل با حداقل سازی زمان ارسال محصوالت
و زمان بندی دقیق میتواند در صنايعی با محصوالت
حساس و ضروری که برنامهريزی زمانی جهت پخش
محصوالت در آنها دارای اهمیت و اولويت بااليی میباشد،
نظیر صنايع دارويی مفید واقع شود.
با توجه بهنتايج پژوهش و با در نظر گرفتن اين نکته که
خالء های زيادی در حوزه طراحی شبکههای زنجیره تأمین
سبز وجود دارد و جهت ايجاد بهبودهای احتمالی برخی از
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی بهشرح زير ارائه میگردد:



استفاده از ساير روشهای ابتکاری جهت مدلسازی
و حل مسئله.



در نظر گرفتن ديگر پارامترهای غیرقطعی نظیر
هزينه.



در نظر گرفتن تصمیمات مکانيابی در شبکه.




در نظر گرفتن مباحث کنترل موجودی در مراکز
توزيع شبکه و تعیین نقطه سفارش بهینه.
استفاده از چند الگوريتم فراابتکاری جهت حل مسئله
و ارزيابی و مقايسه آنها جهت تعیین کارآمدترين
الگوريتم.



درنظر گرفتن ساير عوامل سبزبودن مانند آلودگی
صوتی.





در نظر گرفتن ساير ريسکهای تهديد کننده زنجیره
تأمین سبز.

چنددورهای در نظرگرفتن مدل با توجه بهعدم
قطعیت مدل.



در نظر گرفتن هزينه حمل و نقل متفاوت برای هر
نوع کاال.
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