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های رو به جلو و سازی لجستیکین سبز چند هدفه جهت یکپارچهتأمارائه یک مدل زنجیره 

 های فرا ابتکاریو حل با الگوریتم موقعبهمعکوس با در نظر گرفتن تحویل 
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 چکیده

های زیستی و گرایش مشتریان به محصوالت حافظ محیط زیست، منجر اخیر کمبود منابع، افزایش دمای کره زمین، آسیب هایسالدر 

های تأمین سبز گشته و درواقع سبز بودن سازمان تبدیل به یک مزیت رقابتی شده است. در این تحقیق یک مدل به افزایش توجه به زنجیره

یافته یک مدل زنجیره تأمین ایم. مدل ارائه شده توسعهدر نظر گرفتن سیستم تحویل بهنگام ارائه دادهزنجیره تأمین سبز حلقه بسته با 

کننده، توزیع کننده، مشتری، مراکز مدل ما شامل سطوح تولیدو لجستیک معکوس به آن اضافه شده است.  مستقیم است که جریان

سازی گمز مورد آزمایش قرار گرفته و پس از انجام افزار بهینهل در ابتدا با استفاده از نرممدشود. آوری، مراکز بازیافت و مراکز انهدام میجمع

 شده است. تر حل افزار متلب و با الگوریتم ژنتیک در ابعاد بزرگتنظیم پارامتر به روش تاگوچی برای الگوریتم ژنتیک با استفاده از نرم

 کلمات کلیدی

 های فراابتکاری، الگوریتم ژنتیکموقع، لجستیک معکوس، الگوریتمره تأمین سبز، تحویل بهزنجیره تأمین حلقه بسته، زنجی 

 

   Abstract 

Resource shortage, increasing temperature of the planet, environmental impacts, and costumer 

orientation to environmental-friendly products lead to increase attention to green supply chains, and 

actually being green has become a competitive Advantage. In this research, we present a Closed loop 

green supply chain with considering JIT. Presented model is developed model of a forward supply chain 

that reverse flow and logistics are added. Our model consists of manufacture, distributer, customer, 

collection, recycle, and disposal centers. First, the model had solved with GAMS optimization software 

to test either working true or not and then, after parameter adjustment for GA by Taguchi method, we 

utilize MATLAB to solve the model with GA in a large scale example.    

     Keywords 

 Closed loop supply chain, Green supply chain, JIT, Reverse logistics, Metaheuristic Algorithms, GA
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 مقدمه -1

های اخیر باعث وارد روند پرشتاب مصرف منابع طبیعی در دهه

ه زیست شده است. از زمان ارائیطمحی به ریناپذجبرانآمدن خسارات 

هیچ  در اواخر دهه هفتاد میالدی نیتأمهای طراحی زنجیره اولین ایده

ها، سبز توجه دولت نیتأمهای طراحی زنجیره اندازهبهموردی 

مدیریت زنجیره . ها و مردم را به خود معطوف نکرده استسازمان

ی ین سنتتأمین سبز توجه به عوامل محیطی را به مدیریت زنجیره تأم

ین شامل تأمی اجزای زنجیره افزوده است. عوامل محیطی در همه

کنندگان، لجستیک و نیتأمین و خرید، انتخاب تأمطراحی محصول، 

ت تحویل کاالی نهایی، فرآیندهای تولید و مدیریت بازیافت محصوال

ی نیز برا کنندگانمصرفباید مد نظر قرار گیرند. در جوامع امروزی 

ها تالش یجه سازماندرنتمحیطی اهمیت قایل هستند، یستزمسایل 

 مالحظاتکنند سازگاری محصوالت و فرآیندهای تولیدشان با می

ادی محیطی را به مشتریان نشان داده و از این راه به منافع زییستز

امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشوری منوط به  .]1[ دست یابند

ن آحفظ و  استفاده بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین در 

 کشور است که اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط

سازگار  ها استفاده از مواد خامرفته است که از جمله آنها انجام گدولت

 در مراکز تولیدی و صنعتی، کاهش استفاده از منابع ستیزطیمحبا 

 .]2[باشد انرژی فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضایعات می

گیرندگان نامتمرکز یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با تصمیم

فروشی و های خردهخام، فروشگاهکنندگان مواد متشکل از تأمین

صورت مستقیم از بازار تقاضا تولیدکنندگان که محصول بازیافتی را به

بررسی شده  ]3[ و همکاران 1کنند، در مقاله کیانگآوری میجمع

گیرندگان مختلف را استنتاج کرده و ها شرایط بهینه تصمیماست. آن

صورت یک مسئله ند بهتوااند که شرایط تعادل کنترل میتصدیق کرده

 ها همچنین در این مقالهدار فرموله شود. آننامساوی متغیر کران

تواند در مورد اند که میهمگرایی الگوریتم پیشنهادیشان را نشان داده

تأثیر رقابت، ابزار کانال توزیع، نرخ تبدیل، ترکیب شده با عدم قطعیت 

اکثر مطالعات  ند.ها، بحث کدر تقاضا روی تعداد معامالت و قیمت

توجهشان را به کیفیت محصول، تصور شرکا، ارضای مشتری و وفاداری 

های سبز و ها را در زمینه نوآوریاند اما آنمشتری معطوف کرده

 درصدد ]4[ 3نگو فو 2اند. مقاله چانگمدیریت محیطی کاوش نکرده

پر کردن این شکاف برآمده است. بنابراین ساختاری نو برای ارضا و 
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ی تحقیقاتی برای یافتن چارچوبوفاداری مشتری سبز ارائه کرده و 

ارتباط بین کیفیت محصول سبز، تصور شریک سبز، ارضای مشتری 

ها با استفاده از سبز و وفاداری مشتری سبز فراهم آورده است. آن

ی را که تجربه خرید محصوالت سبز یا انکنندگمصرفپرسشنامه 

زیستی را دارا بودند مشخص کردند. نتایج نشان داده است که کیفیت 

محصوالت سبز با وفاداری و ارضای مشتری سبز ارتباط مثبت دارد، 

تصور شرکا با ارضا و وفاداری مشتری سبز ارتباط مثبت دارد، ارضای 

مثبت دارد. نتایج روشن مشتری سبز با وفاداری مشتری سبز ارتباط 

تواند وفاداری و ارضای مشتریان ساخت که کیفیت محصول سبز می

سبز را به ارمغان آورد. بعالوه، تصور شریک سبز به ارضا و وفاداری 

ای در ارتباط مقاله ]5[ نیا و همکارانفهیم مشتری سبز بستگی دارد.

بسته ارائه ین حلقه تأمگذاری کربن روی یک زنجیره یمتقیر تأثبا 

ین تأمیر زنجیره تأثیکی از اولین مطالعاتی بود که  هاآندادند. مطالعه 

های کرد. تحلیلرو به جلو و معکوس را بر ردپای کربن ارزیابی می

یرات محیط و هزینه روی عملکرد زنجیره تأثای با تجزیه کردن مقایسه

ین حلقه متأیک شبکه زنجیره  ]6[و همکاران  4تائو ین انجام شد.تأم

های آلودگی کربن ارائه دادند. در مقاله ای با محدودیتبسته چند دوره

یدکنندگان، تولین حلقه بسته، تأمتعادل شبکه زنجیره  هاآن

، بازارهای تقاضا و بازیافت کنندگان در یک افق زمانی هافروشخرده

مدلی  ]7[و همکاران  5شیوهمچنین  .شده استای لحاظ چند دوره

ین سبز با لجستیک یکپارچه ارائه دادند. در تأمبرای مدیریت زنجیره 

ی شده بندفرمولخطی  ریزی چند هدفهیک مدل برنامه هاآنمدل 

های معکوس و رو به سیستماتیک عملیات لجستیک طوربهاست که 

یر تأثو همکارانش به مطالعه  ]8[ 6یوگارت .کندبهینه میجلو را 

ین تأمای در یک زنجیره های ناب بر انتشار گازهای گلخانهلجستیک

 موقعبهبر این است که تحویل  هاآناند. فرض کاالهای مشتری پرداخته

ای انتشار گازهای گلخانه متعاقباًو  ونقلحملمشخص دفعات  طوربه

دهد، اما در جهت مخالف تعویق ین افزایش میتأمرا در زنجیره 

ین را کاهش تأمو نحوه نگهداری موجودی انتشارات زنجیره محصوالت 

یدکننده تولکننده، یک ینتأمین سبز با چند تأمیک زنجیره دهد. می

ارائه شده است.  ]9[و همکاران  7در مقاله هوانگ فروشخردهو چند 
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یر طراحی خط تولید، تأث زمانهمجهت بررسی  1یک مدل تئوری بازی

های انتخاب نحوه حمل و نقل و استراتژیکننده، ینتأمانتخاب 

ای بکار گرفته شده گذاری بر سود و آلودگی گازهای گلخانهقیمت

است. برای حصول نتیجه این مدل الگوریتم ژنتیک اعمال شده است. 

تواند متغیرهای تصمیم با تعامل مدل ارائه شده و نتایج حاصل شده می

  کند.های زیستی فراهم بهتری بین سود و آسیب

 ه حلقه بستههدفین سبز چند تأمدر مطالعات انجام شده، زنجیره 

در موجودی جهت کاهش  موقعبهیری سیاست تحویل کارگبهو با 

یرات مخرب محیطی و هزینه یافت نشد لذا در این تحقیق یک تأث

 موقعبهین سبز چند هدفه حلقه بسته با بکار گیری تحویل تأمزنجیره 

مبود شود. با توجه تغییرات آب و هوایی و کئه میبرای این منظور ارا

منابع و همچنین تغییر نگرش مشتریان به سمت مشتریان سبز 

لیرغم های سبز استفاده کنند تا عها بهتر است از زنجیره تامینسازمان

وری ها مزیت رقابتی خودشان را باال ببرند. جنبه نوآکم کردن هزینه

ین های اقتصادی و محیطی زنجیره تاماین مدل ایجاد توازن بین جنبه

 در زنجیره تامین سبز حلقه بسته است.

 عرفیم -2

شده است: یکپارچگی فرایند گونه تعریف مدیریت زنجیره تأمین این

کنندگان اصلی که محصوالت، تا تأمین تجاری کلیدی از مشتری آخر

خدمات و اطالعاتی را که برای مشتری و بقیه شرکا ایجاد ارزش 

های گذشته، محدودیت یدر دو دهه .]10[کنند کند، تأمین میمی

جای های زیاد و اثر بهره بردن از محصوالت جدید بهمنابع، هزینه

ه بیشتری محصوالت استفاده شده روی محیط باعث شده است توج

زمان هر دو لجستیک مستقیم طور همهایی شود که بهبه طراحی شبکه

یک زنجیره تأمین حلقه بسته از دو  .]11[ و معکوس را دارا هستند

لجستیک  .]12[زنجیره تأمین مستقیم و معکوس تشکیل شده است 

احیا، بازیافت، مصرف مجدد و ساخت مجدد  بر مشتملمعکوس 

اد بالاستفاده است. اجرای این فعالیت سبب محصوالت، قطعات و مو

گردد و عالوه بر مزایای کسب اعتبار اجتماعی برای سازمان می

 .] 1[ محیطی فراوان، منافع اقتصادی زیادی نیز به دنبال داردزیست

برای حل مدل ارائه شده در این پژوهش در مقیاس بزرگ از الگوریتم 

ایم. بهره بردهژنتیک که یک الگوریتم هیوریستیک است 

ها یا اصولی برای اند از: معیارها، روشعبارت 2هاهیوریستیک

ترین برای مشی و انتخاب اثربخشگیری بین چند گزینه خطتصمیم

ها نتیجه برقراری اعتدال دستیابی به اهداف مورد نظر؛ هیوریستیک

                                                           
 

بین دو نیاز هستند: نیاز به ساخت معیارهای ساده و در همان زمان 

الگوریتم ژنتیک  .]13[های خوب و بدنایی تمایز درست بین انتخابتوا

های فراابتکاری شناخته شده برای حل یکی از پرکاربردترین روش

سازی است. این الگوریتم عالوه بر داشتن یک منطق مسائل بهینه

سازی، قابلیت به دست آوردن حل بسیار ساده برای حل مسائل بهینه

ها ای را که با سایر روشانواع مسائل پیچیدهنزدیک به بهینه برای 

شود، دارد. علت کاربرد وسیع این ها یافت نمیجواب مناسبی برای آن

 پذیری باالی این روش استهای مختلف انعطافالگوریتم در زمینه

]14[.  

 های مسئلهفرض

 تعداد انواع محصوالت مشخص است.

 ها مشخص است.تعداد، مکان و ظرفیت کارخانه

 ها مشخص است.تعداد و مکان مشتری

ی انواع شود تقاضای تجمعی برای همهتقاضا مشخص بوده و فرض می

 محصوالت  برای افق زمانی بعدی مشخص است.

تقاضای پیش بینی شده برای هر محصول باید ارضا شود و اگر در 

گیرید و باید در ای به آن تعلق میای کمبود رخ دهد جریمهدوره

 بعدی ارضا شود. هایدوره

مواد خام، ذخیره مواد  نیتأمهای ظرفیت زمانی و ظرفیت محدوده

 خام و ظرفیت توزیع مشخص است.

 های آلودگی در دسترس است.های حمل و نقل و نرخهزینه

هایی هستند که محصوالت به مشتریان نهایی مکان کنندگاناستفاده

 شوند.نهایی بدون ظرفیت انبار تحویل داده می

ر دهای انتشار کربن، مصرف انرژی و تولید ضایعات برای پردازش نرخ

 دسترس است.

 .های انتشار کربن، مصرف انرژی و تولید ضایعات در دسترس استنرخ

 های زمانی صفر است.ها در ابتدا و انتهای دورهموجودی کارخانه

ی، بازیافت و انهدام مشخص آورجمعتعداد، مکان و ظرفیت مراکز 

 است.

 اند مشخص است.تعداد محصوالت منسوخ شده که برگشت داده شده

نگهداری برای محصوالت منسوخی که  ی هزینهیک تابع جریمه

 اند وجود دارد.ی نشدهآورجمع

 

 مدل ریاضیاتی  -3

این مسئله به دنبال کاهش چهار هدف هزینه، تولید کربن، مصرف 

ها، شامل هزینه هانرژی و تولید ضایعات است. تابع هدف اول، هزین

بازگشایی مراکز، هزینه تولید، هزینه نگهداری در مراکز توزیع، 
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آوری و خریدمحصوالت بازگشتی، های حمل و نقل، هزینه جمعهزینه

هزینه نابود کردن محصوالت غیر قابل بازیافت، هزینه نگهداری در 

آوری مراکز بازیافت، هزینه کمبود و هزینه محصوالت بازگشتی جمع

  باشد.شده مین
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تابع هدف دوم مربوط به کمینه کردن تولید برای تولید در 

 ها، مراکز بازیافت، و حمل و نقل است.کارخانه
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تابع هدف سوم عبارت است از کمینه کردن مصرف انرژی در تولید، 

 مراکز توزیع، انهدام و بازیافت است.نگهداری در 

کردن تولید ضایعات در تولید  و تابع هدف چهارم درصدد کمینه

 است.

4 imt imt

i m t

Z u Q     (4) 

 صورت زیر خواهد بود:تابع هدف کلی به

(5) 
1 1 2 2 3 3 4 4

Z z z z z        
که مقدار تولید از مواد خام جدید در دهد محدودیت اول نشان می

 تواند از مقدار مواد خام رسیده در آن دوره بیشتر باشد.هر دوره نمی

, ,Q i m t
imt imt

   (6) 

محدودیت بعدی جهت رعایت حداکثر زمان در دسترس در هر 

 دوره و برای هر کارخانه است.

, ,Q P i m t
imt imt imt

   (7) 

 

ها بعدی نشانگر این است که تمام مقدار تولید در کارخانهدو محدودیت 

صورت مستقیم برای مشتریان فرستاده شود یا اینکه به مراکز باید به

تر یا توزیع منتقل گردد و همچنین مقدار تولید باید لزوماً کوچک

های انتقال محصول به مشتریان مساوی مجموع حداکثر ظرفیت ماشین

شد. مقدار تولید از مواد خام بازگشتی در هر دوره باو مراکز توزیع می

دقیقاً برابر با مقدار مواد خام منتقل شده در آن دوره از مراکز بازیافت 

 ها است.به کارخانه

(8) , ,Q F F i m t
imt imet imwt

e w

     

(9) max max
, ,

imwt imet

w e

Q i m t
imt

      

دو محدودیت بعدی نشانگر حداکثر ظرفیت برای محصوالت 

و اینکه مقدار محصول بازگشتی برابر است با مجموع مقدار بازگشتی 

آوری به مراکز بازیافت و انهدام منتقل محصولی که از مراکز جمع

 شود.می

, ,

, ,

e c
F i c t
iect ict

e

e c c
F F F i c t
iect icdt icrt

e d r

 

    

 

(10) 

 

(11) 

های زیر به ترتیب مقدار موجودی مواد بازگشتی بازیافت محدودیت

 کند.بازیافت باالنس مینشده و بازیافت شده را در مراکز 

, ,
( 1)

, ,
( 1)

r r c rr
X X F Q i r t

irt ir t icrt irt
c

rr rr rr r
X X Q F i r t

irt ir t irt irmt
m

   


   


 

(12) 

 

(13) 

3

w

imt imt imt iwt iwt

i m t i w t

d c rr r r

idt icdt irt irt irt

i c d t i r t

Z Q P b b Y

b F Q P b

 

 

 

  

 

(3) 
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مجموع زمان پردازش در هر مرکز بازیافت باید از حداکثر زمان در 

 دسترس کمتر باشد:

, ,
rr r r

Q P i r t
irt irt irt

   
(14) 

های زیر بیانگر این است که مقدار انتقال مواد خام از محدودیت

عالوه ها باید از مجموع موجودی دوره قبل بهکارخانهمراکز بازیافت به 

مقدار مواد خام بازیافت شده در این دوره است. همچنین ظرفیت 

مواد خام بازیافتی باید  موجودی محصوالت بازگشتی قابل بازیافت و

 رعایت شود.

, ,
( 1)

, , ,

r rr rr
F X Q i r t
irmt ir t irt

m

r r rr rr
X hc X hc i r t

irt irt irt irt

  


  

 

(15) 

 

(16) 

که به مراکز انهدام ارسال  مقدار محصول بازگشتی غیر قابل بازیافت

 شود باید از ظرفیت مراکز انهدام در هر دوره کمتر باشد.می

,
c d

F i d
icdt idt

c

    
(17) 

باشد؛ به ترتیب های بعدی مربوط به مراکز توزیع میمحدودیت

بیانگر این است که حداکثر موجودی هر مرکز توزیع باید از ظرفیت آن 

عالوه اینکه دهد بهباالنس موجودی را نشان میکمتر باشد و همچنین 

مقدار انتقال از هر مرکز توزیع در هر دوره باید از مجموع موجودی 

شده در این دوره از کارخانه به مرکز توزیع دوره قبل و مقدار منتقل

 کمتر باشد.

, ,

, ,
( 1)

, ,
( 1)

Y hc i w t
iwt iwt

Y Y F F i w t
iwt iw t imwt iwet

m e

F F Y i w t
iwet imwt iw t

e m

 

    


   


 

(18) 

(19) 

(20) 

ت حمل و نقل در هر مرحله ظرفیهای بعدی مربوط به محدودیت

 باشد.می

(21) 

 

max
, , ,F i m w t

imwt imwt
   

(22) max
, , ,F i m e t

imet imet
   

(23) max
, , ,F i w e t

iwet iwet
   

(24) max
, , ,

e e
F i e c t
iect iect

  

(25) max
, , ,

c r
F i c r t
icrt icrt

  

(26) max
, , ,

c d
F i c d t
icdt icdt

   

(27) max
, , ,

r r
F i r m t
irmt irmt

   

ضرب درصد مقدار محصوالت بازگشتی عبارت است از حاصل

 ضایعات در مقدار تولید.

,
iet imt imt

e m

d u Q i t     (28) 

اضافه مجموع مجموع مقدار تولید برابر است با مجموع تقاضا به

 افت:اضافه مجموع مقدار پسموجودی به

,Q d Y s i t
imt iet iwt iet

m e w e

       (29) 

آوری نشده باید از افت و مقدار محصوالت بازگشتی جمعمقدار پس

 تر یا مساوی باشند.حداکثر مقدار مجازشان کوچک

max
, ,

max
, ,

S S i e t
iet iet

r r
s s i e t
iet iet

 

 

 

(30) 

(31) 

ها و مراکز توزیع مجموع مقدار محصولی که در هر دوره از کارخانه

اضافه تقاضا بهرسد برابر است با مجموع مقدار به دست مشتریان می

 افت همان دوره.افت دوره قبل منهای پسپس

( 1) , ,iet ie t

F F d
iwet imet iet

w m

i e tS S 

   

 

 

(32) 

محصول بازگشتی که از مشتریان به مراکز توزیع  مجموع مقدار

 شود.انتقال داده می

, ,

( 1)

e r r
F d S S i e t
iect iet iet

c ie t

   



 
(33) 

مقدار مقدار تولید از مواد خام بازگشتی در هر دوره دقیقاً برابر با 

 ها است.مواد خام منتقل شده در آن دوره از مراکز بازیافت به کارخانه

(34) 
, ,

r

imt

r
F
irmt

r

i m tQ    

 

مقدار تولید کربن در مراکز تولید، مراکز بازیافت و در حمل و نقل 

 ز حداکثرهای تعیین شده تجاوز کند.نباید ا
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(35) 
max

,
1000

C
mt

P C Q m t
imt imt imt

i

  

 

 

(36) 
max

,
1000

r
C

r r rr rt
P c Q r t
irt irt irt

i

  

 

 

 

(37) 

max

1000

r r t

irmt irmt

i r m

t

F a F a
imwt imw iwet iwe

i m w i w e

e e
F a F a
imet imet iect iect

i m e i e c

c c c c
F a F a
icrt icrt icdt icdt

i c r i c d

a
F a 

  

   

   

 

 

همچنین مصرف انرژی در مراکز تولید، مراکز توزیع، مراکز انهدام، و 

 در حمل و نقل نباید از حداکثرهای تعیین شده بیشتر باشد:

 

(38) 
max

,Q P b b m t
imt imt imt mt

i

  

 

(39) 
max

,Y b b w t
iwt iwt wt

i

  

 

(40) 
max

,
c

F b b d t
icdt idt dt

i c

   

 

(41) 
max

,
r rr

P Q b b r t
irt irt irt rt

i

  

 دهد.محدودیت زیر حداکثر مقدار ضایعات قابل قبول را نشان می

max
, ,

imt imt
Q

imt
u u i m t   (42) 

 

 نتایج -4

ای را که ارائه افزار گمز، مدل زنجیره تامین حلقه بستهنرماز طریق 

 کند.ایم تا مطمئن شویم که درست کار میایم، تست کردهداده

 مقادیر ورودی گمز -1جدول             

 اندس مقدار اندیس مقدار

1 c 2 i 

2 r 5 m 

1 d 2 w 

3 t 4 e 

 

های جدول باال افزار گمز و با ورودینتایج حاصل از حل مدل با نرم

آمده است. الزم به ذکر است که ضرایب  ار گمزافزنتایج نرم -2جدول در 

ها هزینه است که واحد همه آن 15و  3/24، 23اهداف به ترتیب یک، 

 همچنین جداولی از حل گمز نیز ضمیمه شده است.  باشد.می

 متغیرهای تصمیم در زنجیره تامین سبز حلقه بسته مورد بررسی -1 شکل
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 ار گمزافزنتایج نرم -2جدول 

 

 

 

 
 

 الگوریتم ژنتیک

های کدشده ابتدا یک در این تحقیق به منظور نمایش جواب

تعداد  Nبعدی تعریف می شود که  Nکروموزم بصورت یک ساختار 

متغیرهای تصمیم مستقل و وابسته مسئله می باشد. هر یک از این 

ساختارها از یک ماتریس تشکیل شده است. تمامی اعداد موجود در 

این ماتریس ها اعداد تصادفی بین صفر و یک هستند. سپس هریک از 

این ماتریس های کدشده با الگوی خاصی رمزگشایی شده و جواب 

ساختار رمز شده و رمزگشایی شده  -3جدول ند. واقعی را نشان می ده

نحوه نمایش جواب کد شده  متغیرهای تصمیم مرتبط با باز بودن کارخانه

 i*jبرای متغیر باینری باز بودن کارخانه می باشد. این یک ماتریس 

تعداد دوره ها  jمکان های بالقوه برای ایجاد کارخانه و  iمی باشد که 

می باشد. الگوی رمزگشایی این ساختار به این صورت است که اعداد 

می شوند. این ساختار تبدیل  1و اعداد کوچکتر به  0به  0.5بزرگتر از 

کارخانه   5، 3، 2، 1نشان می دهد که در دوره اول در مکان های بالقوه 

 ایجاد شده است.

ساختار رمز شده و رمزگشایی شده متغیرهای تصمیم مرتبط با  -3جدول 

 باز بودن کارخانه

 ساختار رمز شده  ساختار رمزگشایی شده

1 1 0,685 0.567 

0 1 0,203 0.758 

1 1 0,897 0.746 

0 0 0,420 0,486 

1 1 0,765 0,582 

 

سایر متغیرهای باینری مربوط به احداث تسهیالت نیز مانند الگوی باال 

رمز و رمزگشایی می شوند. در ادامه به سراغ رمز کردن متغیرهای 

مربوط به تعداد محصول تولید شده در هر کارخانه در هر دوره می 

ساختار رمز شده  -4جدول نشان داده ایم.  𝑄𝑖𝑚𝑡رویم. این متغیر را با 

و رمز گشایی شده متغیر تصمیم تعداد محصول تولید شده در هر کارخانه در 

 نشان می دهد. برای دوره اول  حالت رمزشده این متغیر را دوره اول

ساختار رمز شده و رمز گشایی شده متغیر تصمیم تعداد محصول  -4جدول 

 تولید شده در هر کارخانه در دوره اول

0.6389 0.7349 0.5743 0.7282 0.5162 

0.3603 0.5976 0.4322 0.8229 0.3759 
 

552 0 1250 1325 1825 
102 0 588 868 441 

 

همان طور  که مشخص است مقادیر ستون چهارم برابر صفر است. 

ساختار رمز شده و رمزگشایی شده متغیرهای  -3جدول زیرا بر اساس 

در موقعیت چهارم هیچ کارخانه ای باز  تصمیم مرتبط با باز بودن کارخانه

 نیست.

، های جدید در الگوریتم ژنتیکوزومعملکرد اصلی جهت تولید کروم

باشد. این عملگر مشابه همتای خودش در طبیعت عملگر تقاطع می

های( آن از والدینش ای )ژننماید، که اجزافراد جدیدی تولید می

ها عمل گردد. این عملگر بر روی یک جفت از کروموزومتشکیل می

ای و یکنواخت ای، چند نقطهتواند به صورت تک نقطهنموده و می

باشد. از مهمترین عوامل موثر در افزایش کیفیت الگوریتم است. در 

 ابتدا این تحقیق از عملگر تقاطع بدین شکل استفاده شده است که

   به تعداد ساختارها، عدد تصادفیr  بین صفر و یک ایجاد می

 شود.

   سپس تمامی اعداد موجود در کروموزوم کد شده در والد اول

-1و  اعداد موجود در کروموزوم کد شده در والد دوم در  rدر 

r  .ضرب می شوند و فرزند اول ایجاد می شود 

 د در کروموزوم کد برای ایجاد فرزند دوم، تمامی اعداد موجو

و  اعداد موجود در کروموزوم کد شده  rشده در والد دوم در 

 ضرب می شوند و فرزند دوم ایجاد می شود. r-1در والد اول در 

این کار به تعداد اندازه تقاطع تکرار شده و جمعیت فرزندان حاصل از 

 .تقاطع به وجود می آیند

یک ژن با ژن دیگر  جهش یک فرایند تصادفی است که در آن محتوای

گردد. در جهت تولید یک ساختار ژنتیکی جدید جایگزین می

الگوریتم ژنتیک، جهش به طور تصادفی با احتمال انجام شده و 

دهد. نقش جهش اغلب به عنوان عناصر را در کروموزوم تغییر می

تضمینی است برای آنکه احتمال جستجو در رشته هرگز صفر نگردد. 

فضای جواب را به  GA گفته شد، الگوریتم همان طور که قبالً

4090.623 (cost) 𝑧1 

637.554 (Kg) 𝑧2 

23.531 (Kw) 𝑧3 

24 (number) 𝑧4 

22384.102 (cost) 𝑍 
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قسمت های خاصی تقسیم می کند و هر جمعیت در آن قسمت به 

ها از گام برای اعمال جهش بر روی کروموزوم جستجو می پردازد.

 های زیر پیروی می کنیم:

 .یک کروموزوم تصادفی موجود در جمعیت انتخاب می شود 

  یک تولید مییک عدد تصادفی حقیقی در فاصله صفر و-

 نماییم. 

  اگرr < Pm  باشد کروموزوم مورد نظر تحت عملگر جهش

 قرار می گیرد . 

  تمامی ساختارها انتخاب می شود و عدد یک از اعداد موجود

 در آن ها کم می شود.

 تنظیم پارامتر

کنیم. در این استفاده می برای انجام تنظیم پارامتر از روش تاگوچی

گر یا به عبارتی عواملی قابل کنترل و اخالل عوامل را به دو گروهروش 

شوند. تاگوچی یک روش مهندسی که تحت کنترل نیستند تقسیم می

به منظور طراحی محصول یا فرایند ارائه نمود که هدف آن مینیمم 

کردن تغییرات و حساسیت عوامل اغتشاش بود. در یک طراحی پارامتر 

قایل کنترل و غیر قابل  کارا هدف اول شناسایی و تنظیم فاکتورهای

باشد. هدف نهایی این روش پیدا کردن ترکیب بهینه مقدار کنترل می

باشد. برای این منظور طبق جدول زیر و با فاکتورهای قابل کنترل می

 آزمایش انجام شده است. 27استفاده از جداول تاگوچی 

 تاگوچیسطوح و عوامل روش  -5جدول             

3 2 1 Parameters  

400 200 50 MaxIt 1 

200 100 50 Npop 2 

0.9 0.75 0.6 Pc 3 

0.3 0.2 0.1 Pm 4 

  

 تبافزار مینینتایج تنظیم پارامتر به روش تاگوچی در نرم -3شکل نتایج 

نشان دهنده این است که تمام عوامل باید در سطح دوم خودشان قرار 

 داشته باشند. 

مقادیر ورودی  -6جدول ها افزار متلب با ورودیل در نرمکد ژنتیک مد

مدل از طریق الگوریتم ژنتیک و با  اجرا شده است. ژنتیک در متلب

ثانیه  10060.70502ی آن در زمان نتیجهدرافزار متلب حل شده و نرم

در نمودار  دست آمده است.به 64234308.3924برابر  𝑍هزینه کل یا 

منحنی باال مینگین  نمودار نتایج حل با الگوریتم ژنتیک در متلب -2شکل 

 دهد.هر تکرار را نشان می هزینه و منحنی پایین بهترین هزینه در

 

 مقادیر ورودی ژنتیک در متلب -6جدول              

 

 

 بندینتیجه و جمع -5

در این پژوهش یک مدل زنجیره تامین سبز حلقه بسته ارائه شد. 

ها، مراکز توزیع، مدل ارائه شده دارای مراکز مختلف از جمله کارخانه

آوری، مراکز بازیافت و مراکز انهدام است. مشتریان، مراکز جمع

آوری بازپس گرفته محصوالت ناقص تولید شده از طریق مراکز جمع

شوند و پس از بررسی در صورتی که قابل باز یافت باشند به مراکز می

 اندس مقدار اندیس مقدار

15 c 3 i 

21 r 25 m 

01 d 20 w 

5 t 25 e 

 تبافزار مینینتایج تنظیم پارامتر به روش تاگوچی در نرم -3شکل 

 نمودار نتایج حل با الگوریتم ژنتیک در متلب -2شکل 
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شوند تا با بازیافت و در غیر این صورت به مراکز انهدام فرستاده می

روشی امن نابود شوند. مواد بازیافتی از مراکز بازیافت در ابتدای هر 

اهش شوند تا نیاز به خرید مواد خام را کها فرستاده میدوره به کارخانه

 دهند. 

مدل عدد صحیح مختلط ارائه شده یک مدل چند محصولی و چند 

افزار ای است که در ابتدا برای اثبات درست کار کردن آن، با نرمدوره

در مقیاس کوچک حل شده است و نتایج   Cplexگمز و با استفاده از 

باشد. سپس برای حل مدل در مقیاس نامه موجود میآن در متن پایان

دلیل کارایی باالی آن، افزار متلب و الگوریتم ژنتیک، بهر از نرمبزرگت

بهره برده شده است. قبل از حل، پارامترهای حل از طریق روش تنظیم 

اند. سپس مدل در مقیاس بزرگ حل شده دست آمدهپارامتر تاگوچی به

 و متعاقبا نتایج در متن ثبت شده است.

 پیشنهادات آتی

های پر کاربرد است که نظر محققان زیادی حوزهزنجیره تامین یکی از 

کند؛ لذا تعدادی از پیشنهادات ممکن برای بسط را به خود جلب می

 مدل مذکور در این پژوهش در زیر آمده است:

 صورت معلوم در نظر تقاضای مشتریان در این پژوهش به

توان شرایط عدم قطعیت را به که میگرفته شده در حالی

 آن اضافه کرد.

 آالت و از کار افتادن در دنیای واقعی امکان خرابی ماشین

توان به ندل مذکور خرابی یک کارخانه وجود دارد لذا می

ها را اضافه کرده و در صورت از کار آالت در کارخانهماشین

 افتادن یک کارخانه، کارخانه دیگری کار کند.

 فه توان از اضابرای تکمیل فرآیند ارضای تقاضای مشتری می

 ریزی تولید بهره برد.کاری در برنامه

 توان دسته بندی کرده و مدل آالت حمل و نقل را میماشین

توانیم دو سایز ماشین با هزینه، را توسعه داد، برای مثال می

تولید کربن و انرژی مصرفی متفاوت در هر فاصله در نظر 

 گرفت. 

 تابع توان مدل مذکور در این پژوهش را با اضافه کردن می

  هدف برای مینیمم کردن حمل و نقل گسترش داد.

 

 تقدیر و تشکر -6

از اساتید و مولفان محترم که درراستای ارتقای کیفی کنفرانس 

 کنیم.کنند تقدیر و تشکر میالمللی مهندسی صنایع یاری میبین
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 ضمایم -7

 نمادها و عالیم

 اندیس توضیح

 𝑖 محصوالت

 𝑚 هاکارخانه

 𝑤 مراکز توزیع

 𝑒 مشتریان

 𝑐 آوریمراکز جمع

 𝑟 مراکز بازیافت

 𝑑 مراکز انهدام

 𝑡 هادوره

 

 پارامتر توضیح

 𝐺𝑚𝑡 یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.𝑚 متغیر باینری که در صورت باز بودن کارخانه 

𝐺𝑤𝑡 یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. 𝑤 توزیعمتغیر باینری که در صورت باز بودن مرکز 
′  

 𝐺𝑐𝑐𝑡 یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.𝑐 آوری متغیر باینری که در صورت باز بودن مرکز جمع

 𝐺𝑟𝑟𝑡 یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. 𝑟 متغیر باینری که در صورت باز بودن مرکز بازیافت

 𝐺𝑑𝑑𝑡 یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. 𝑑 متغیر باینری که در صورت باز بودن مرکز انهدام 

 𝑡 𝑑𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒در   𝑖بینی شده برای محصول تقاضای پیش

𝑡 𝑑𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒 در  𝑖تعداد محصوالت بازگشتی 
′  

 𝑚 𝑜𝑚𝑡هزینه ثابت بازگشایی 

𝑤 𝑜𝑤𝑡هزینه ثابت بازگشایی 
′  

𝑐 𝑜𝑐𝑡هزینه ثابت بازگشایی 
𝑐  

𝑟 𝑜𝑟𝑡هزینه ثابت بازگشایی 
𝑟  

𝑑 𝑜𝑑𝑡هزینه ثابت بازگشایی 
𝑑  

𝑡 ℎ𝑖𝑤𝑡در دوره  𝑤در  𝑖هزینه نگهداری برای یک واحد 
′  

𝑡 ℎ𝑖𝑟𝑡در دوره  𝑟در  𝑖هزینه نگهداری برای یک واحد محصول بازگشتی 
𝑟  

𝑡 ℎ𝑖𝑟𝑡در دوره  𝑟در  𝑖هزینه نگهداری برای یک واحد محصول بازیافتی 
𝑟𝑟  

𝑡 ℎ𝑐𝑖𝑤𝑡در دوره  𝑖برای محصول  𝑤ماکسیمم ظرفیت 
′  

𝑡 ℎ𝑐𝑖𝑟𝑡در دوره   𝑖برای محصوالت قابل بازیافت بازگشتی  𝑟ماکسیمم ظرفیت 
𝑟  

𝑡 ℎ𝑐𝑖𝑟𝑡در دوره   𝑖برای محصوالت بازیافتی 𝑟ماکسیمم ظرفیت 
𝑟𝑟  
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𝑡 𝜎𝑖𝑐𝑡در دوره  𝑐ماکسیمم ظرفیت برای محصوالت بازگشتی در 
𝑐  

𝑡  𝜎𝑖𝑑𝑡در دوره  𝑑ماکسیمم ظرفیت انهدام برای محصوالت بازگشتی غیر قابل بازیافت در 
𝑑  

𝑑  𝜋𝑖𝑑در  𝑖هزینه انهدام یک واحد محصول بازگشتی  
𝑑𝑖𝑠 

𝑐 𝜋𝑖𝑐در   𝑖آوری یک واحد محصول بازگشتی هزینه جمع
𝑖𝑛𝑠 

 𝑝𝑖𝑚𝑡 )ساعت( 𝑡در دوره  𝑚در  𝑖زمان پردازش برای تولید یک واحد محصول 

𝑝𝑖𝑟𝑡 )ساعت( 𝑡در دوره  𝑟در  𝑖زمان پردازش برای بازیافت یک واحد از محصول بازگشتی قابل بازیافت 
𝑟  

 𝑙𝑖𝑚𝑡 )واحد هزینه بر ساعت( 𝑡در دوره  𝑚در  𝑖هزینه تولید یک واحد محصول 

𝑙𝑖𝑟𝑡 )واحد هزینه بر ساعت(  𝑡در دوره  𝑤در  𝑖هزینه بازیافت یک واحد محصول 
𝑟  

 𝑡  𝜔𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚در  𝑖هزینه مواد خام الزم برای تولید یک واحد محصول 

𝑡 𝜔𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒در  𝑖هزینه خرید یک واحد محصول بازگشتی 
′  

 𝑡 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒در  𝑖افت یک واحد محصول هزینه پس

𝑡 𝑠𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒در  𝑖افت قابل قبول برای محصول ماکسیمم پس
𝑚𝑎𝑥 

 𝑡 𝑝𝑐𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒در  𝑖آوری نشده هزینه جریمه برای محصوالت بازگشتی جمع

𝑡  𝑠𝑖𝑒𝑡در دوره  𝑒در  𝑖آوری نشده ماکسیمم مقدار محصول بازگشتی جمع
𝑟𝑚𝑎𝑥 

 𝑡 𝜆𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚در  𝑖ظرفیت ساعت برای تولید محصول 

𝑡 𝜆𝑖𝑟𝑡در دوره  𝑟در   𝑖ظرفیت ساعت برای بازیافت محصول 
𝑟  

 𝑡 𝛾𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚در  𝑖ظرفیت مواد خام برای تولید محصول 

𝑡 𝜏𝑖𝑚𝑤𝑡در دوره  𝑤به  𝑚از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول   

𝑡 𝜏𝑖𝑤𝑒𝑡در دوره  𝑒به  𝑤از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول 
′  

𝑡 𝜏𝑖𝑚𝑒𝑡در دوره  𝑒به  𝑚از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول 
"  

𝑡 𝜏𝑖𝑒𝑐𝑡در دوره  𝑐به  𝑒از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول 
𝑒  

𝑡 𝜏𝑖𝑐𝑟𝑡در دوره  𝑟به  𝑐از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول 
𝑐  

𝑡 𝜏𝑖𝑐𝑑𝑡در دوره  𝑑به  𝑐از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول 
′𝑐  

𝑡 𝜏𝑖𝑟𝑚𝑡در دوره  𝑚به  𝑟از  𝑖واحد هزینه انتقال محصول 
′  

𝑡 휀𝑖𝑚𝑤𝑡در دوره  𝑤به  𝑚از  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑚𝑎𝑥  

𝑡 𝜃𝑖𝑤𝑒𝑡در دوره  𝑒به  𝑤از  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑚𝑎𝑥  

𝑡 𝛿𝑖𝑚𝑒𝑡در دوره  𝑒به  𝑚از  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑚𝑎𝑥  

𝑡 휀𝑖𝑒𝑐𝑡در دوره  𝑐به  𝑒از  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑒𝑚𝑎𝑥  

𝑡 휀𝑖𝑐𝑟𝑡در دوره  𝑟به  𝑐از  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑟𝑚𝑎𝑥 

𝑡 휀𝑖𝑐𝑑𝑡در دوره  𝑑به  cاز  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑑𝑚𝑎𝑥 

𝑡 𝜃𝑖𝑟𝑚𝑡در دوره  𝑚به  𝑟از  𝑖ماکسیمم مقدار توزیع محصول 
𝑟𝑚𝑎𝑥  

 𝐶𝑖𝑚𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑚در  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای تولید یک واحد محصول 

𝐶𝑚𝑡 )تن( 𝑡در دوره  𝑚ماکسیمم آلودگی کربن قابل قبول در 
𝑚𝑎𝑥 

𝐶𝑖𝑟𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑟در  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای بازیافت یک واحد محصول 
𝑟  
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𝐶𝑟𝑡 )تن( 𝑡در دوره  𝑟ماکسیمم آلودگی قابل قبول در 
𝑟𝑚𝑎𝑥 

 𝑎𝑖𝑚𝑤𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑤به  𝑚از  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد محصول 

𝑎𝑖𝑤𝑒𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑒به  𝑤از  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد محصول 
′  

𝑎𝑖𝑚𝑒𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑒به  𝑚از  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد محصول 
"  

𝑎𝑖𝑒𝑐𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑐به  𝑒از  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد محصول 
𝑒  

𝑎𝑖𝑐𝑟𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑟به  𝑐از  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد محصول 
𝑐  

𝑎𝑖𝑐𝑑𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑑به  𝑐از  𝑖آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد محصول 
′𝑐  

𝑎𝑖𝑟𝑚𝑡 )کیلوگرم بر واحد( 𝑡در دوره  𝑚به  𝑟از  𝑖حصول آلودگی کربن منتشر شده برای انتقال یک واحد م
𝑟  

𝑎𝑡 )تن( 𝑡ماکسیمم آلودگی کربن قابل قبول برای حمل و نقل در 
𝑚𝑎𝑥 

𝑀 بزرگ 𝐿 

 𝑡 𝑄𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚در  دشدهیتول  𝑖تعداد محصول 

𝑡 𝑄𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚تولید شده از مواد خام بازیافتی در  𝑖تعداد محصول 
𝑟  

𝑡 𝑄𝑖𝑟𝑡در دوره  𝑟در  𝑖تعداد مواد خام بازیافت شده 
𝑟𝑟  

 𝑡 𝐹𝑖𝑚𝑤𝑡در دوره  𝑤به  𝑚انتقال یافته از   𝑖تعداد 

𝑡 𝐹𝑖𝑤𝑒𝑡در دوره  𝑒به  𝑤انتقال یافته از  𝑖تعداد 
′  

𝑡 𝐹𝑖𝑚𝑒𝑡در دوره  𝑒به  𝑚انتقال یافته از  𝑖تعداد 
"  

𝑡 𝐹𝑖𝑒𝑐𝑡در دوره  𝑐به  𝑒انتقال یافته از  𝑖تعداد 
𝑒  

𝑡 𝐹𝑖𝑐𝑟𝑡در دوره  𝑟به  𝑐انتقال یافته از  𝑖تعداد 
𝑐  

𝑡 𝐹𝑖𝑐𝑑𝑡در دوره  𝑑به  𝑐انتقال یافته از  𝑖تعداد 
′𝑐  

𝑡 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑡در دوره  𝑚به  𝑟انتقال یافته از  𝑖تعداد 
𝑟  

𝑡 𝑌𝑖𝑤𝑡در انتهای دوره  𝑤در  𝑖مقدار موجودی   

𝑡 𝑋𝑖𝑟𝑡در انتهای دوره  𝑟قابل بازیافت در  𝑖مقدار موجودی محصول بازگشتی 
𝑟  

𝑡 𝑋𝑖𝑟𝑡در انتهای دوره  𝑟مقدار موجودی مواد خام بازیافتی در 
𝑟𝑟  

 𝑡 𝑆𝑖𝑒𝑡در انتهای دوره  𝑒در  𝑖افت تعداد پس

𝑡 𝑆𝑖𝑒𝑡در انتهای دوره   𝑒در  𝑖آوری نشده تعداد محصوالت بازگشتی جمع
𝑟  

 𝑡 𝑏𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚در  𝑖مصرف انرژی در هر ساعت برای تولید 

𝑡 𝑏𝑚در دوره  𝑚ماکسیمم مصرف انرژی قابل قبول در 
𝑎𝑥𝑚 

𝑡 𝑏𝑖𝑤𝑡در دوره  𝑤انرژی مصرفی برای نگهداری یک واحد موجودی در 
𝑤  

𝑡 𝑏𝑤𝑡در دوره   𝑤ماکسیمم مصرف انرژی قابل قبول در 
𝑚𝑎𝑥 

𝑡 𝑏𝑖𝑑𝑡در دوره  𝑖مصرف انرژی برای انهدام هر واحد 
𝑑  

𝑡 𝑏𝑑𝑡در دوره  𝑑ماکسیمم مصرف انرژی قابل قبول در 
𝑚𝑎𝑥 

𝑡 𝑏𝑖𝑟𝑡در دوره  𝑟در  𝑖مصرف انرژی در هر ساعت برای بازیافت 
𝑟  

𝑡 𝑏𝑟𝑡در دوره  𝑟ماکسیمم مصرف انرژی قابل قبول در 
𝑚𝑎𝑥 

 𝑡 𝑢𝑖𝑚𝑡در دوره  𝑚در  𝑖میانگین ضایعات برای تولید 
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 مختلفها در ادوار مقادیر تولید در کارخانه -7جدول                                                                     

  دوره 1 2 3

محصول،  

 کارخانه

1.1                   1.000 
1.2                                  10.000 
1.3                   19.000 
1.4                                                  1.000 
1.5                    21.000     5.000 
2.1                    11.000 
2.2                    6.000      8.000 
2.3                    3.000 
2.4                    19.000 
2.5                                  8.000 

 

 ها به مراکز توزیعکارخانهمقادیر محصوالت ارسالی از  -8جدول                                  

 1محصول  2محصول 

  دوره 1 2 3  دوره 1 2 3

کارخانه،  

 مرکز توزیع 

کارخانه،  

 مرکز توزیع

1.2                       4.000 
3.2                       3.000 
4.2                       10.000 
5.2                                  4.000 

2.2                                6.000 
3.2                   19.000 
4.2                                         1.000 
5.2                   21.000 

 

 ها به دست مشتریکارخانهمقادیر محصوالت ارسالی از  -9جدول                                     

 1محصول  2محصول 

  دوره 1 2 3  دوره 1 2 3

کارخانه،  

 مرکز توزیع 

کارخانه،  

 مرکز توزیع

1.1                         7.000 
2.1                                   2.000 
2.2                                   6.000 
2.4                        6.000 
4.2                        9.000 
5.1                                    4.000 

1.2                        1.000 
2.2                               4.000 
5.3                                5.000 
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 مراجع -8

 

 ،ریزی: طراحی، برنامهزنجیره تامین سبزیثم؛ م ،نصرالهی ،عفر؛ج ،رزمی     ]1[

 .1392قزوین، چاپ اول،  انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، ،استقرار و ارزیابی

. درس در مدیریت زنجیره تامین سبز 44؛ حسنم ،ناصری اصر؛ن ،حمیدی     ]2[

 .1393انتشارات کاسپین دانش، چاپ دوم، 

[3]     Qiang, Q., Ke, K., Anderson, T. and Dong, J., 2013. 

The closed-loop supply chain network with 

competition, distribution channel investment, and 

uncertainties. Omega, 41(2), pp.186-194. 

[4]     Chang, N.J. and Fong, C.M., 2010. Green product 

quality, green corporate image, green customer 

satisfaction, and green customer loyalty. African 

Journal of Business Management, 4(13), p.2836. 

[5]     Fahimnia, B., Sarkis, J., Dehghanian, F., 

Banihashemi, N. and Rahman, S., 2013. The impact 

of carbon pricing on a closed-loop supply chain: 

an Australian case study. Journal of Cleaner 

Production, 59, pp.210-225.  

[6]     Tao, Z.G., Guang, Z.Y., Hao, S. and Song, H.J., 

2015. Multi-period closed-loop supply chain 

network equilibrium with carbon emission 

constraints. Resources, Conservation and Recycling, 

104, pp.354-365.      

[7]     Sheu, J.B., Chou, Y.H. and Hu, C.C., 2005. An 

integrated logistics operational model for green-

supply chain management. Transportation 

Research Part E: Logistics and Transportation 

Review, 41(4), pp.287-313. 

[8]     Ugarte, G.M., Golden, J.S. and Dooley, K.J., 2016. 

Lean versus green: The impact of lean logistics on 

greenhouse gas emissions in consumer goods 

supply chains. Journal of Purchasing and Supply 

Management, 22(2), pp.98-109. (in press). 

[9]     Huang, Y., Wang, K., Zhang, T. and Pang, C., 2016. 

Green supply chain coordination with greenhouse 

gases emissions management: a game-theoretic 

approach. Journal of Cleaner Production, 112, 

pp.2004-2014. 
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2004. From supply chain to demand chain: the 

role of lead time reduction in improving demand 

chain performance. Journal of Operations 

Management, 21(6), pp.613-627. 

[11] Saffari, H., Makui, A., Mahmoodian, V. and 

Pishvaee, M.S., 2015. Multi-objective robust 

optimization model for social responsible closed-

loop supply chain solved by non-dominated 

sorting genetic algorithm. Journal of Industrial and 

Systems Engineering, 8(3), pp.42-59. 

[12]     Amin, S.H. and Zhang, G., 2013. A multi-

objective facility location model for closed-loop 

supply chain network under uncertain demand 

and return. Applied Mathematical 

Modelling, 37(6), pp.4165-4176. 

 لیرضا؛ع ،محمدرحیمی مصطفی، زندیه،، اکبر؛ عالم تبریز     ]13[

، صفار، انتشارات سازی ترکیبیهای فراابتکاری در بهینهالگوریتم

 .1387، چاپ سومتهران، 

بهینه سازی ترکیبی و  هدی؛نسب مکریمی وروش؛ک ،عشقی     ]14[

 .1391تهران، چاپ اول،  ، انتشارات آذین مهر،های فرا ابتکاریالگوریتم
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