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چکیده
 دراین تحقیق یک مدل.مدیریت کارآمدزنجیره تامین نیازبه مالحضات سیستماتیک عوامل گوناگون دراین فضای رقابتی دارد
برنامه ریزی خطی عدد صحیحی آمیخته برای برنامه ریزی تاکتیکی وعملیاتی برای یک شبکه زنجیره تامین سه سطحی شامل
 تولید کننده ومشتریان بصورت چند دوره ای وچند محصولی بادرنظرگرفتن مسیریابی وسایل حمل و نقل باهدف،تامین کنندگان
 سعی نمودیم بادر نظر گرفتن کمبودبصورت قابل جبران دردوره های بعدی وهمچنین.کمینه کردن هزینه کل ارائه شده است
 مدل به،دوشرط براین مبناکه هرتامین کننده قادر به تامین همه مواد خام نیست وهرمشتری به همه محصوالت احتیاج ندارد
 برای ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی تعدادی مثال عددی بااعدادفرضی تولید و توسط نرم افزارگمز حل.واقعیت نزدیک تر باشد
 نتایج نشان دادکه برای مثال های باابعادکوچک جواب های باکیفیت خوب درزمان مناسب می توان بدست آورداما برای.شدند
.مثال های با ابعاد بزرگتر باید روش های هیوریستیک بمنظور بدست آوردن جواب بهینه طراحی شود

کلمات کلیدی
. برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته، مسیریابی وسایل نقلیه،طراحی شبکه زنجیره تامین

Presenting a Mathematical Model for Integrated Procurement, Production
and Distribution Planning with Vehicle Routing Problem
M. Moradi & A. Rashidi Komeijan
Masoumeh Moradi, Ms.c student of Industrial Engineering, Firoozkooh University
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ABSTRACT
Efficent management of supply chain (SC) requires systematic considerations of miscellaneous
issues in its comprehensive version. This paper presents a MILP model for Tactical and operational
planning in a three-echelon suuply chain network consist of suppliers, factory and customers, multipleproduct and multiple periodic production–distribution network with cosidering vehicle routing and the
objective is minimizing the total costs. Besides, to make the structure more comprehensive, shortage in
the form of backorder can occur in each period as well as two conditions are cosidered as each supplier
just can supply some of special raw materials not all of them and each customer doesn’t need to all
products. To illustrate applications of the proposed model as well as its performance, some hypothetical
numerical examples have been generated and solved by GAMS. Results show that in small scale of
instances, high quality solutions can be obtained in a suitable time, but for larger instances, some
heuristics has to be designed to obtain optimal result.
KEYWORDS
Designinig suplly chain network; vehicle routing problem; Mixed integer linear programming.
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 -1مقدمه
زنجیره تامین یک مفهوم سیستماتیک است که مفاهیم مختلفی
از مواد خام تامین شده توسط تامین کنندگان باال سطحی تا توزیع
کنندگان و مشتریان پایین سطحی را شامل می شود .این مفهوم
سیستماتیک به عنوان یک شبکه از تسهیالت که مواد خامی را تامین
می کنند که به محصوالت نیمه و نهایی تبدیل می کنند ودر نهایت
بین مشتریان توزیع می کنند ،تعریف می شود .اجزای کلی زنجیره ی
تامین ،تامین کنندگان ،تولیدکنندگان ،مراکز توزیع ،خرده فروشان و
مشتریان هستند[ .]1عالوه بر این زنجیره تامین به طور کلی شامل
دو فرایند مرتبط ،می شود که ( )1برنامه ریزی تولید و کنترل
موجودی است که با تولید ،انبارش و روابط بین آنها سروکار دارد و
( )2لجستیک و توزیع که چگونگی انتقال وحمل و نقل محصوالت به
مشتریان و بازیابی آنها را تعریف می کند .به همین ترتیب ،عبارات
هزینه ای در قسمت های مختلف زنجیره تامین که شامل هزینه های
منابع ،هزینه های حمل ونقل ،هزینه های تبدیل مواد خام به
محصول نهایی ،هزینه های تحویل محصوالت به مشتریان و هزینه
های خدمت رسانی مختلف است ،تعریف می شوند[.]2
هزینه های حمل و نقل بین ( )10-50درصد قیمت تمام شده
محصوالت را تشکیل می دهد ،بنابراین کاهش هزینه های حمل و
نقل تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت تمام شده محصوالت خواهد
داشت[ .]3درمساله مسیریابی وسایل نقلیه ( )VRPکه شامل
مجموعه ای از مشتریان با تقاضای معلوم است و هر مشتری تنها
یکبار و بطور کامل خدمت می گیرد و فرض می شود که همه وسایل
نقلیه همگن و شروع و پایان هر وسیله نقلیه یک قرارگاه مشخص
است و هدف اصلی کمینه سازی کل هزینه های سرویس دهی
است[ .]4سناریوها و ویژگی های فیزیکی مختلفی را می توان برای
مسیریابی وسیله نقلیه در نظر گرفت نظیر :مسیریابی با پنجره زمانی
( )VRPTWکه وسایل نقلیه باید به مشتریان قبل از دیرترین زمان
ورود مجاز برسند ،رسیدن در زمانی قبل از زودترین زمان ورود نیز
منجر به جریمه می شود .مسیریابی دوره ای ( )PVRPکه به
مشتریان در دوره های زمانی بیشتر از یک روز سرویس داده می
شود .مساله مسیریابی وسایل نقلیه با گرفتن و تحویل دادن کاال
( )VRPPDکه مشتریان هر دو امکان گرفتن و ارسال محصول را
دارند .یک نکته مشترک تمام مساله های ذکر شده در باال این است
که آنها بر مبنای یک قرارگاه بنا شده اند.بنابراین آنها در دسته مسائل
مسیریابی وسایل نقلیه تک قرارگاهی قرار داده می شوند[ .]5نوع
دیگر این مسائل ،مساله مسیریابی چند قرارگاهی( )MDVRPاست.
در هر مساله مسیریابی چندقرارگاهی ،سرویس دهی به مشتریان از
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طریق وسایل نقلیه مستقر شده در یکی از چند قرارگاه موجود که
مکان های متفاوتی دارند انجام می گیرند [.]6
در ادبیات مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین ،بیشتر تحقیقات
بر روی هزینه هایی غیر از هزینه های حمل و نقل برای اندازه گیری
عملکرد زنجیره تامین تمرکز کرده اند وبیشتر به مساله برنامه ریزی
تولید و توزیع از مسائل شبکه زنجیره تامین پرداخته اند که به بیان
تعدادی از این مطالعات می پردازیم.
حق و همکارانش [ ]7مدل تولید ،توزیع و موجودی با در نظر
گرفتن بسیاری از شرایط واقعی در تعیین سطوح تولید و توزیع و
همچنین موجودی را پیشنهاد دادند و برنامه ریزی عددصحیح
مختلط خطی نیز برای کمینه کردن هزینه کل سیستم توسعه داده
شده است .درتحقیق باربارسقلو و ازگار[ ]8تکنیک آزادسازی النگرانژ
برای طراحی سلسله مراتبی تولید و توزیع یکپارچه دو سطحی مورد
استفاده قرار گرفت این در حالیست که مدل عدد صحیح آمیخته به
عنوان پایه مدل تولید و توزیع بمنظور کمینه کردن هزینه های ثابت
و متغیر کل ارائه شده است .چن و لی [ ]9مدل چند محصولی ،چند
سطحی و چند دوره ای با چند هدف متناقض در یک زنجیره تامین
چند سطحی را بصورت مساله برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح
مختلط ارائه دادند که مجموعه های فازی برای توصیف ماهیت غیر
قطعی تقاضا و قیمت محصوالت در نظر گرفته شده است.سلیم و
همکارانش [ ]10مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه رابرای ادغام
مساله برنامه ریزی تولید و توزیع در زنجیره تامین توسعه دادند.
برنامه ریزی آرمانی فازی برای ادغام سطوح مبهم اهداف تصمیم
گیرنده در نظر گرفته شده است .فریو و وازیک [ ]11یک شبکه
تامین چندین محصول شیمیایی را که شامل سایت های تولیدی،
تعداد دلخواه مراکز توزیع و مشتریان می شود را در نظر گرفتند و
مساله را بصورت مدل  MILPبرای طراحی مجدد و بهینه سازی
شبکه فرموله کردند .مساله با استفاده ازحل کننده های برنامه ریزی
ریاضی  GAMSو  CPLEXمورد ارزیابی قرار گرفت .بشیری و
همکارانش [ ]12مدل ریاضی چند محصولی جدیدی را با برنامه
ریزی استراتژیک و تاکتیکی و تصمیمات با تفکیک زمانی مختلف
برای یک شبکه چند سطحی ارائه دادند .این مدل با ابعاد کوچک،
متوسط و بزرگ دسته بندی شدند و مسائل با ابعاد کوچک و متوسط
توسط حل کننده  CPLEXحل شدند و تعدادی هیوریستیک برای
کاهش زمان حل مسائل با ابعاد بزرگ بکار گرفته شدند.
سیاریف و همکارانش [ ]13یک زنجیره تامین چند سطحی را را
به منظور انتخاب کارگاه های تولیدی و مراکز توزیعی که قرار است
در شبکه توزیع برای ارضای تقاضا باز گردند را طراحی کردند.آنها
مساله را با استفاده از درخت پوشا بر مبنای الگوریتم ژنتیک حل

Archive of SID

کردند .پارک و همکارانش [ ]14یک مدل زنجیره تامین چند دوره
ای و چند محصولی را که شامل تامین کننده ،تولید کننده و مرکز
توزیع است برای کمینه کردن هزینه کل پیشنهاد دادند و الگوریتم
ژنتیک را برای حل آن ارائه دادند .کاظمی و همکارانش [ ]15یک
مدل زنجیره تامین چند سطحی با دو سناریو برای تصمیم گیری
تولید و توزیع پیشنهاد دادند.در نظر گرفتن اثر متقابل سطوح،
سیستم چند عاملی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای هر سطح بعنوان
الگوریتم حل پیشنهاد شده است .چانگ [ ]16یک شبکه زنجیره
تامین چند سطحی را که شامل تامین کنندگان ،تولیدکننده ها،
مراکز توزیع و خرده فروشان می شود را بمنظور کمینه کردن هزینه
کل زنجیره که شامل هزینه های خرید و هزینه های حمل و نقل
مواد خام و محصوالت ،تولید محصوالت در کارخانه ها و هزینه های
انبارش محصوالت در مراکز توزیع می شود را طراحی کردند .بمنظور
یافتن سریع جواب ،الگوریتم ژنتیک با مشخصات جستجوی بهینه در
ترکیب با گونه توسعه ای ومحدودیت رضایت بخشی مورد استفاده
قرار گرفت .لی و همکارانش [ ]17یک مدل برنامه ریزی تولید و
توزیع یکپارچه در زنجیره تامین را پیشنهاد کردند و محدودیت های
ظرفیت در مدل تحلیلی به عنوان فاکتور دینامیک در نظر گرفته شده
است .روش های ترکیبی تحلیل و شبیه سازی برای حل مساله
پیشنهادی ،توسعه و بکارگرفته شده اند .نصیری وهمکارانش []18
یک مدل زنجیره تامین سه سطحی مکان یابی ظرفیت دار با چندین
مرکز توزیع ،سایت تولید و تامین کننده و مشتری با تقاضای غیر
قطعی بصورت چند محصولی را در تحقیق خود مدلسازی کردند.
نظریه سلسله مراتبی برای مدلسازی استفاده شده و بر مبنای انواع
تصمیم گیری ،مدل به دوسطح تقسیم می شود .اولین مدل شامل
مکان یابی کارگاه های تولیدی ،تخصیص و تصمیمات در مورد آیتم
های موجودی می شد وتشکیالت و اجزای تولید نظیر حجم تولید در
زمان های معمول و اضافه کار در مدل دوم آورده شده اند به این
دلیل که مدل پیشنهادی یک مدل  MINLPاست ،راه حل
پیشنهادی که بر مبنای نظریه آزادسازی النگرانژ است توسط روش
هیوریستیک موثر ژنتیک برای حل زیرمسائل پیچیده توسعه داده
شده اند .تحقیق فهیم نیا و همکارانش[]19که بر پایه برنامه ریزی
تولید ادغام شده با برنامه ریزی توزیع است و درآن آنها مدل MILP
رابرای زنجیره تامین دوسطحی با در نظر گرفتن چندین متغیر و
محدودیت دنیای واقعی توسعه دادند .الگوریتم ژنتیک برای بهینه
سازی مدل توسعه داده شده است و نتایج عددی برای مثال های
آزمایشی متوسط دنیای واقعی ارائه شدند.آنها از آزمایش نظریه
پیشنهادی برای حل مسائل آزمایشی با مقیاس بزرگ شکست
خوردند.
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طبق مطالعات صورت گرفته در مقاالت مختلف در زمینه زنجیره
تامین ،عمده بررسی ها به مطالعه دو عامل تولید و توزیع محدود
شده است و به مبحث تامین کم توجهی شده و به مساله مسیریابی
وسایل نقلیه بصورت یکپارچه اصال پرداخته نشده است .در این
تحقیق سعی داریم تا با ارائه مدل تامین ،تولید و توزیع یکپارچه به
همراه مسیریابی وسایل حمل و نقل همگن تک قرارگاهی با چند
تامین کننده ،یک کارگاه تولیدی ،چندین مشتری و به صورت چند
محصولی و چنددوره ای با هدف کمینه سازی هزینه کل و با در نظر
گرفتن شروط خاصی از جمله اینکه هر تامین کننده ای قادر به
تامین هر ماده خامی نمی باشد و هر مشتری به هر محصولی نیاز
ندارد و کمبود به صورتی که قابل جبران در دوره های بعدی است وبا
امکان نگه داشت موجودی نزد تولید کننده و مشتری ها امکان ایجاد
یک مدل ترکیبی را بصورت واقعی ترفراهم آوریم .در این تحقیق بر
مبنای مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی تاکتیکی وعملیاتی در زنجیره
تامین ،مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیحی آمیخته برای طراحی و
توسعه برنامه ریزی سه سطحی شبکه تامین ،تولید و توزیع بهمراه
مسیریابی وسایل حمل و نقل تک قرارگاهی برای تصمیم گیری های
تاکتیکی و عملیاتی در نظر گرفته شده است.
ساختار این مقاله در ادامه به این صورت می باشد  :در بخش 2
به ارائه مدل ریاضی پیشنهادی پرداخته می شود .در بخش  3مثال
های عددی و نتایج ارائه می شود .در بخش  4به تحلیل حساسیت
مثال ها می پردازیم .در بخش  5به بیان نتیجه گیری و در نهایت در
بخش  6به ارائه پیشنهادات آتی پرداخته می شود.
 -2ارائه مدل ریاضی
زنجیره تامین مورد مطالعه ،دارای سه سطح تامین کنندگان،
تولید کننده و مشتریان است که هرکدام در جای ثابت در نظر گرفته
شده اند .در این زنجیره در هر دوره ،مواد خام توسط تامین کنندگان
منتخب تامین و به تولید کننده برای ساخت محصوالت نهایی و
سپس تحویل این محصوالت به مشتریان انتقال داده می شوند .توزیع
مواد خام و محصوالت با استفاده از مسیریابی وسایل حمل و نقل
همگن صورت می گیرد که در آن مسیرهای تحویل مطابق شکل ()1
است که موادخام از تامین کنندگان به تولید کننده تحویل و سپس
وسایل نقلیه به دپوی خود که همان تامین کنندگان هستند باز می
گردند و محصوالت نیز از تولید کننده به مشتریان تحویل داده می
شوند ،یعنی توالی مشتریان در هر مسیر برای هر وسیله نقلیه
مشخص می گردد.
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 Kمجموعه تمام مواد خام
 tاندیس دوره زمانی
 Tمجموعه دوره های زمانی
 mاندیس وسایل نقلیه متعلق به تامین کننده
 Mمجموعه وسایل نقلیه متعلق به تامین کننده
Mi

مجموعه وسایل نقلیه متعلق به تامین کننده i

 nاندیس وسایل نقلیه متعلق به تولید کننده
 Nمجموعه وسایل نقلیه متعلق به تولید کننده

شکل ( -)1نمای مساله تامین ،تولید و توزیع بهمراه مسیریابی
وسایل نقلیه
 -2-1مفروضات مسئله

تقاضا قطعی است
کمبود مجاز است.
تقاضای هر مشتری تنها با یک ماشین پوشش داده می
شود.
وسایل حمل و نقل همگن هستند.
مساله به صورت چند محصولی در نظر گرفته می شود.
مساله به صورت چند دوره ای در نظر گرفته می شود.
امکان نگهداشت مواد خام و محصوالت نزد تولید کننده
وجود دارد.
امکان نگهداشت محصوالت نزد مشتریان وجود دارد.

 Hمجموعه گره ها (مشتریان و تولید کننده) که گره اول شامل
تولید کننده می شود
 Uعدد بسیار بزرگ
 Jpمجموعه تمام مشتریانی که به محصول  pنیاز دارند
 Pkمجموعه محصوالتی که به ماده خام  kنیاز دارند
 Pjمجموعه محصوالتی که مشتری  jبه انها نیاز دارد
Ik

مجموعه تامین کنندگانی که قادر به تامین ماده خام k

هستند
 Kiمجموعه ماده خام  kکه تامین کننده  iقادر به تامین
آنهاست
پارامترها:
CPp

هزینه تولید هر واحد از محصول p

ak

حجم هر واحد از ماده خام k

a’p

حجم هر واحد از محصول p

 -2-2اندیس ها و پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری:

βkp

مقدار ماده خام  kمورد نیاز برای محصول p

اندیس ها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری مورد استفاده در
این مقاله عبارتند از:

Vm

ظرفیت ماشین m

V’n

ظرفیت ماشین n

Dpjt

تقاضای مشتری jبرای محصول  pدر دوره t

اندیس ها و مجموعه ها:
 iاندیس تامین کننده

FCm

هزینه ثابت استفاده از ماشین m

 Iمجموعه تمام تامین کنندگان

FC’n

هزینه ثابت استفاده از ماشین n

’ j,jاندیس مشتری(که گره اول شامل تولید کننده می شود)
 Jمجموعه تمام مشتریان
 Pاندیس محصول
 Pمجموعه تمام محصوالت
 kاندیس ماده خام
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 Ckmijهزینه حمل هر واحد ماده خام  kبوسیله ماشین  mاز
سوی تامین کننده  iبسمت تولید کننده ()j=1
’ C’pnjjهزینه حمل هر واحد محصول  pبوسیله ماشین  nاز
سوی تولید کننده بسمت مشتری  jیا از سمت مشتری j
بسمت مشتری ’j
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 ICkjtهزینه نگهداری هر واحد ماده خام  kنزد تولید کننده
( )j=1در دوره t
 IC’pjtهزینه نگهداری هر واحد محصول  pنزد مشتری  jدر
دوره t
 SCpjtهزینه کمبود هر واحد محصول  pنزد مشتری  jدر دوره

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Q'pnjj't × CPp
j∈J j' ∈J p∈Pj' n∈N t∈T
j' ≠j

+

j' ≠1

t

+ ∑ ∑ Inv' p1t ×CPp - ∑ ∑ Inv' p1(t-1) ×CPp
)

p∈P t∈T

(

p∈P t∈T

متغیرها:
Q kmijt

مقدار ماده خام  kکه از تامین کننده  iبه تولید کننده
( )j=1بوسیله ماشین  mدر دوره تحویل  tداده می
شود
تعداد محصول  pکه توسط ماشین  nدر سفر از تولید
کننده به مشتری  jیا از مشتری  jبه مشتری ’ jدر
دوره  tتحویل داده می شود
موجودی ماده خام  kدر انتهای دوره  tنزد تولید کننده

Inv’pjt

موجودی محصول  pدر انتهای دوره  tنزد مشتری j

Q’pnjj’t

Invkjt

SHpjt

میزان کمبود مشتری  jاز محصول  pدر دوره t

Funjt

متغیر کمکی در محدودیت حذف زیر تورها

Y’njj’t

Ymijt

+ ∑ ∑ Invk1t ×Ick1t + ∑ ∑ ∑ Inv'pjt ×Ic'pjt
k∈K t∈T

j∈J p∈Pj t∈T

+ ∑ ∑ ∑ Scpjt ×SHpjt + ∑ ∑ ∑ Fcm ×Ymi1t
j∈J p∈Pj t∈T

i∈I m∈Mi t∈T

𝑡 + ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑐𝑛 × 𝑌′𝑛1𝑗 ′

()1

𝑇∈𝑡 𝑁∈𝑛 𝑗∈𝐽′

St.
∑ ∑ ∑ ∑ Q' pnjj't ×βkp
p∈Pk n∈N j∈J j' ∈Jp
j' ≠j

Invk1t +

j' =2

 1اگر ماشین  nدر دوره  tاز مشتری  jبسمت
مشتری ’ jبرود
 0در غیر اینصورت
 1اگر ماشین  mدر دوره  tاز تامین کننده  iبسمت
تولید کننده ( )j=1برود
 0در غیر اینصورت

)

()2

+ ∑ Inv' p1t ×βkp - ∑ Inv' p1(t-1) ×βkp
p∈Pk

p∈Pk

=Invk1(t-1) + ∑ ∑ Qkmi1t ; ∀k∈K , t∈T
m∈Mi i∈Ik

; ∑ ∑ Q'pnj'jt + SHpjt +Inv'pj(t-1) = Dpjt + Inv'pjt
n∈N j' ∈J
j' ≠j

 -2-3مدل ریاضی پیشنهادی
مدل ریاضی پیشنهادی دارای یک هدف می باشد .هزینه کل در
زنجیره تامین بر اساس معادله ( )111111کمینه می شود .این
هزینه شامل )1( :هزینه های حمل و نقل مواد از تامین کنندگان به
تولید کننده )2( ،هزینه های تولید ،نگهداری موجودی مواد خام و
محصوالت نزد تولید کننده )3( ،هزینه های حمل و نقل محصوالت از
تولید کننده به مشتریان )4( ،هزینه های کمبودوهزینه های
نگهداری موجودی محصوالت نزد مشتریان ودر نهایت ( )5هزینه
های ثابت استفاده از ماشین آالت می شود.
∑ ∑ ∑ ∑ Qkmi1t × Ckmi1

Min

i∈I k∈Ki m∈Mi t∈T

+ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Q'pnjj't × C'pnjj't
j∈J j' ∈J p∈Pj' n∈N t∈T
j' ≠j
j' ≠1
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(

∀j∈J,j≠1 , p∈Pj ,t∈T

()3
()4

∑ ak .Qkmi1t ≤Vm Ymi1t ; ∀i∈I, m∈Mi , t∈T
k ∈K

()5

∀n∈N, t∈T

()6

j' ∈J
, n∈N,t∈T
j' ≠j

; ∑ ∑ ∑ ap . Q'pnjj't ≤V' n
'j∈J j' ∈J p∈Pj
j' ≠j
j' ≠1

∀j∈J,

; ∑ Q' pnjj't ≤U Y' njj't
' p∈P
j
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()7

;∑ ∑ Y' njj' t =1

∀j' ∈J,j' ≠1, t∈T

n∈N j∈J
'j≠j

()8

;∑ ∑ Y'njj' t =1

∀j∈J,j≠1, t∈T

n∈N j' ∈J
j' ≠j

()9

()10

∑ Y' nj'jt - ∑ Y' njj't =0; ∀j∈J , n∈N,t∈T

∀n∈N, t∈T

j' ∈J

j' ∈J

j' ≠j

j' ≠j

;∑ Y'nj1t ≤1
j≠1

()11

∑ ∑ Y' njj' t ≤U ∑ Y' n1j't ; ∀n∈N,t∈T
j' =2

()12
()13

j' ∈J
≤H-1; ∀j∈J ,
n∈N, t∈T
j≠1

j∈J j' ∈J
' j≠1
j ≠j
j' ≠1

njj' t

'FUnjt -FUnjt' +H Y

∀i∈I, m∈Mi , t∈T

;Ymi1t ≤1

;Qkmijt , Q' pnjj't , Invkjt , Inv' pjt , SHpjt ≥0 , integer

()14

∀ i∈I,j∈J ,p∈P,k∈K,m∈M,n∈N, t∈T

()15

∀ i∈I,j∈J , m∈M, n∈N, t∈T

;}Ymijt , Y' njj't ∈{0,1

()16

∀ j∈J, n∈N

;FUnjt ,free variable

محدودیت( )2معادله باالنس مواد خام نزد تولید کننده است و به
این معنی است که موجودی هرماده خام  kدر دوره  tدرواحدی
تولیدی برابر با موجودی ماده خام  kدر دوره قبل بعالوه حجم مواد
خام منتقل شده توسط تامین کنندگان به تولید کننده در دوره t
منهای حجم ماده خام  kکه برای ساخت هر محصول در دوره  tمورد
استفاده قرار گرفته است .محدودیت ( )3نشان دهنده محدودیت
تقاضای مشتری برای محصول نوع  pاست و به این معنی است که
مجموع محصوالت فرستاده شده از نوع  pبه مشتری در دوره  tبعالوه
موجودی محصوالتی که از نوع  pاز دوره قبل دارد و میزان کمبود
محصول نوع  pدر دوره  tمنهای موجودی آن در دوره  tبرابر با
تقاضای آن مشتری برای محصول نوع  pدر دوره  tاست .محدودیت
( )4محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه نوع  mاست که متعلق به تامین

www.SID.ir

کنندگان می باشد و براساس آن مجموع مواد خام فرستاده شده از
تامین کننده به تولید کننده باید از ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد و
از سوی دیگر تضمین می کند که اگر متغیر  Qkmijtمقدار گرفت Ymijt
نیز مقدار یک را بگیرد .محدودیت ( )5محدودیت ظرفیت وسیله
نقلیه نوع  nاست که متعلق به تولید کننده می باشد و براساس آن
مجموع محصوالت فرستاده شده از تولید کننده به مشتریان باید از
ظرفیت وسیله نقلیه کمتر باشد .محدودیت( )6تضمین می کند که
اگر متغیر  Q’ pnjj’tمقدار گرفت و محصولی چه از طریق تولید کننده
به مشتری  jوچه از طریق مشتری  jبه مشتری ’ jفرستاده شد،
 Y’njj’tنیز مقدار یک را بگیرد .محدودیت ( )7و( )8تضمین می کند
که تقاضای هرمشتری تنها توسط یک وسیله نقلیه پوشش داده شود
وهر مشتری دقیقا به یک مسیر تعلق دارد که دقیقا از طریق آن
مسیر یک بار باید به آن مشتری وارد و یک بار از آن خارج شود.
محدودیت ( )9مربوط به ورود و خروج هرماشین  nاست و به این
معنی است که با هرماشین  nکه وارد مشتری  jمی شویم باید توسط
همان ماشین نیز از آن مشتری حتما خارج شویم وبا محدودیت ()10
و محدودیت ( )11که مربوط به ورود و خروج از دپو است و به معنی
این است که پایان هر مسیر به تولید کننده و دپویی که مسیر از
آنجا شروع شده است ختم می شود ،به طور کلی پیوستگی حرکت
ماشین را تضمین می کنند .محدودیت ( )12محدودیت حذف زیر
توراست و از شکل گیری زیر تورها جلوگیری می کند .محدودیت
( )13نیز تضمین می کند هر ماشین  mتنها در هر دوره یک بار می
تواند وارد تولید کننده شود14( .و15و )16نیز نوع متغیرهای تصمیم
گیری را مشخص می کند که عدد صحیح ،صفر و یک وآزاد در
عالمت هستند.

 -3مثال عددی
بمنظور فهمیدن کاربرد مدل پیشنهادی ،تعدادی مثال عددی با
اعدادی فرضی پیشنهاد شده اند .برای حل این مثال ها از نرم
افزارگمز بر روی کامپیوتر شخصی با پردازشگرintel core i 7 2.50
 GHzو حافظه  2.50GBاستفاده شده است .ساختار این مثال های
آزمایشی بهمراه جواب های بدست آمده برای هرکدام و مدت زمان
حل آنها در جدول ( )1آورده شده است.
در همه این مثال ها تعداد ماشین های متعلق به هرتامین کننده
 3و ماشین های متعلق به تولید کننده  4می باشد .هزینه های ثابت
استفاده از ماشین ها و هزینه حمل ونقل به ازای هر ماشین ،هم برای
تامین کنندگان و هم برای تولید کننده بدلیل همگن بودن ماشین ها
ثابت در نظر گرفته شده اند.
بر اساس جدول ( )1سعی کردیم تا با در نظر گرفتن مثال های
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دهنده این است که در هر دوره دقیقا به میزان کاالهای مورد تقاضای
مشتریان ،مواد خام سفارش داده می شود و سپس کاالها ساخته می
شوند .به این ترتیب الزم به پرداخت هزینه های موجودی و هزینه
های کمبود که می تواند منجر به کاهش اعتبار کارخانه وحتی از
دست رفتن مشتریان شود ،نیست که این حالت الزمه رسیدن به
حالت بهینه با هدف کمینه کردن هزینه ها در این مدل پیشنهادی
است ونیز بیانگر کیفیت باالی جواب بدست آمده نیز هست.
در مدل پیشنهادی تامین کنندگان بر مبنای مقدار ماده خام
مورد نیاز و هزینه حمل و نقل در هر دوره انتخاب می شوند.
جدول( )3نوع مواد خام تامین شده توسط هرکدام از تامین کنندگان
منتخب را نشان می دهد .آنچه که در این جدول قابل مشاهده است
این است که زمانی که یک تامین کننده انتخاب می شود به این
معنی نیست که همه مواد خام می تواند از آنجا تامین شود که بیانگر
همان شرط مساله نیز هست.

با ابعاد مختلف و باتغییر درهر یک از عوامل ساختاری و تشکیل
دهنده مساله از تعداد دوره های زمانی ،تامین کنندگان ،مشتریان،
مواد خام ومحصوالت ،تغییرات در جواب های مساله را مشاهده کنیم.
بر اساس جدول( )2کامال واضح است که تغییر و افزایش در هرکدام
از عوامل دارای تاثیر مستقیم افزایشی هم بر روی مقدار جواب بدست
آمده و هم بر روی مدت زمان حل دارد .طبق نمودار ( )1ومیزان gap
نیز بیانگر این است که برای مثال های در ابعاد کوچک در زمان های
مناسب ،جواب های با کیفیت خوبی بدست آمده اند ولی برای مثال
در ابعاد بزرگ به جوابی نرسیده است که به وضوح بیانگر این است
که مساله تامین ،تولید وتوزیع بهمراه مسیریابی وسایل حمل ونقل
جزو مسایل  NP_Hardبوده و با افزایش ابعاد مساله ،زمان حل آن
بصورت نمایی افزایش یافته و پیداکردن جواب بهینه نیز برای مسائل
با ابعاد بزرگتر نیز با مشکل روبرو خواهد شد و باید روش های
هیورستیک برای حل آنها بکار گرفته شوند .طبق این جداول ،هزینه
های کمبود کاال و هزینه های موجودی صفر شده اند که نشان
جدول ( :)1مشخصات مثال های نمونه ای
Relative
Gap

0
0.095194
0.089996
0.050102
0.039441
NFS

مدت زمان
حل()s

0.157
1.015
9.234
16.703
21.531
4000

هزینه کل

محصوالت

مواد خام

مشتری

8180
23702
49926
93791
76570

3
6
6
10
10
10

4
7
7
10
12
15

3
6
6
9
11
21

NFS

تولید
کننده

1
1
1
1
1
1

تامین کننده

دوره های

3
6
6
10
12
30

زمانی

مساله

2
2
4
4
3
5

P1
P2
P3
P4
P5
P6

جدول( :)2نتایج هزینه ای حاصل از حل مثال ها
هزینه کل

هزینه ثابت

هزینه کمبود

هزینه موجودی

18203

8000

0

0

543

57219

10000

0

0

14679

32540

119610

21000

0

0

30506

68100

P3

267860

21000

0

0

80650

166210

P4

226460

16000

0

0

64832

145630

P5

استفاده از ماشین
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هزینه کل حمل

هزینه تولید

مساله

9660

P1
P2

ونقل
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4500

4000
3500
3000
2000
مدت زمان حل ()s

زمان حل ()s

2500
1500
1000
500
0
P5

P6

P3

P4

P1

P2

مساُله

نمودار ( :)1تغییرات در زمان حل متاثر از ابعاد مساله

جدول( :)3تخصیص تامین کنندگان به تولید کننده و تامین مواد خام توسط آنها درهر دوره
تامین

دوره.مواد خام
DF.1

DE.1

DD.1

DC.1

DB.1

کنندگان

DA.1



G.1

F.1



C






DF.2

DE.2

E.1

DD.2





DC.2

DB.2





DA.2

G.2

AC

F.2

E.2




DF.3


DD.3




DC.3

DB.3

G.3

DA.3

AC
F.3

DF.4

DE.4

DD.4





DC.4

DB.4



DA.4

G.4

F.4

AC
E.4

D.4







مسیر حمل و نقلی بهینه نیز ،مسیری است که ضمن سرویس دهی
به همه مشتریان ،کمترین هزینه حمل ونقل را در پی داشته باشد.

K

C
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E.3







D.3
C




K







D.2
C
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هزینه حمل ونقل در این مدل پیشنهادی وابسته به تعداد ماشین
مورد استفاده (با توجه به گنجایش آنها) و هزینه حمل ونقل هر واحد
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حاصل می شود.
نمودار تحلیل حساسیت نیزمطابق نمودار ( )2خواهد بود .نتایج
حاصله از افزایش در تقاضای مشتریان بر اساس جدول و نمودار
بیانگر این است که با توجه به اینکه هزینه های حمل و نقل با میزان
کاالهای مورد تقاضا رابطه ی مستقیم دارد ،پس افزایش در میزان
تقاضای مشتریان متعاقبا باعث افزایش در میزان مواد خام مورد نیاز
می شود و به این ترتیب افزایش در میزان تقاضا باعث افزایش در
هزینه های حمل و نقل اعم از هزینه حمل و نقل مواد خام و کاال
شده است .هزینه های ثابت استفاده از ماشین ها بدلیل سیاست های
تامین مواد خام از چندین تامین کننده و همچنین باتوجه به gap
حل ،میانگینی در حدود  26000دارد .هزینه های موجودی و هزینه
کمبود کاال نیز ثابت وصفر است که یکی از مزایای خوب مدل
محسوب می شود که با افزایش تقاضا بازهم تقاضای مشتریان بموقع
به آنها تحویل داده می شود .هزینه کل نیز که مشتمل تمامی هزینه
های ذکرشده است ،با افزایش در میزان این هزینه ها  ،هزینه کل
نیز بطور کلی روند افزایشی داشته است ،صرفنظراز نقطه  0.3که
افزایش آنی داشته است و آن هم متاثر از افزایش آنی در هزینه ثابت
استفاده از ماشین ها بوده است .پس نتیجه می گیریم که افزایش در
میزان تقاضای مشتریان باعث افزایش در هزینه کل در مدل
پیشنهادی می شود.

ماده خام و محصول است .برای مثال در مساله  p4یک ماشین در هر
دوره همه محصوالت را از تولید کننده به همه مشتریان تحویل می
دهد ،بدین وسیله هزینه های ثابت استفاده از چند ماشین به حداقل
رسیده و متعاقبا هزینه کل کاهش یافته است .نحوه تخصیص ماشین
ها به تولید کننده و ترتیب خدمت دهی به مشتریان و بدین ترتیب
مسیر های حمل و نقلی که توسط هر ماشین در هر دوره برای
تحویل کاال از تولید کننده به مشتریان طی می شود برای مثال p4
درجدول ( )4نشان داده شده اند.

 -4تحلیل حساسیت
در تحلیل حساسیت می خواهیم به بررسی تغییرات جواب
مساله در اثر تغییر در میزان پارامترهای مدل بپردازیم .در این مدل
پارامتری که قرار است تغییرات آن مورد بررسی قراربگیرد ،تقاضای
مشتریان برای کاالهای مورد نیازشان در هر دوره است .مقدار  θکه
عبارتست از میزان درصد تغییرات در تقاضای مشتریان ،در بازه ی
 0≪ θ≪0.6در نظر گرفته می شود و این بازه از مقدار صفر شروع
شده و درهر بار به میزان  0.05افزایش می یابد.
به این ترتیب تغییرات برای تمامی مقادیر بازه صورت می گیرد و
در نهایت نتیجه حاصل از هر بارتغییر در تقاضای مشتریان و تاثیر
این تغییر بر روی فاکتورهای هزینه ای و تابع هدف ،جدول ()5

جدول ( :)4تخصیص ماشین ها به تولید کننده و ترتیب خدمت دهی به مشتریان در هر دوره
وسایل نقلیه

مشتریان
BF

BE

BD

BC

BB

BA

L

H

9

2

7

6

5

4

3

8

*

1

9

2

7

6

5

4

3

8

1

3

2

5

6

7

8

9

4

1

3

2

5

6

7

8

9

4

1

N4

I

N3

دوره
N2

N1



1



2



3


4

* ترتیب خدمت گیری هرمشتری را نشان می دهد

جدول ( :)5تغییر در فاکتورهای هزینه ای متاثر از تغییر در تقاضای مشتریان
𝜽

فاکتورهای هزینه ای

0.6

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هزینه های موجودی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هزینه های کمبود کاال
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20876
0

19922
0

19096
0

18268
0

17641
0

14563
0

26596
0
12378
0

25989
0
12298
0

25136
0
11136
0

24069
0
11013
0

23216
0
10954
0

22374
0
10517
0

21697
0
10631
0

99478

94396

91888

87315

83842

64832

24000

25000

25000

30000

16000

29000

26000

36000

23000

24000

26000

32000

23000

31762
0

30785
0

29499
0

29025
0

22646
0

41874
0

40887
0

39872
0

37482
0

36569
0

35491
0

35528
0

33127
0

هزینه تولید
هزینه های حمل و نقل
هزینه های ثابت استفاده از
ماشین ها
هزینه کل

450000
هزینه های موجودی

400000
350000

هزینه های کمبود کاال

250000

هزینه تولید

200000
150000

هزینه های حمل و نقل

هزینه کل

100000
50000
0

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6

هزینه های ثابت استفاده از ماشین
ها

مقدار هزینه ها

300000

درصد افزایش در تقاضا (𝜽)

نمودار ( : )2تغییر در فاکتورهای هزینه ای متاثر از تغییر در تقاضای مشتریان

 -5نتیجه گیری
دراین تحقیق ،یک ساختار سه سطحی برای طراحی شبکه زنجیره
تامین که عبارتند از تامین کنندگان ،تولید کننده و مشتریان بصورت
چند دوره ای و چند محصولی با در نظرگرفتن مسیر یابی وسایل حمل
و نقل همگن توسعه داده شد.
ماهیت تصمیمات لجستیک ،تاکتیکی هستند که در برگیرنده
تامین مواد خام از تامین کنندگان ،تولید محصوالت تمام شده در
واحدتولیدی ،توزیع محصوالت تمام شده در بین مشتریان ،قابلیت
انبارش و نگهداری مواد خام و محصوالت تمام شده نزد تولید کننده و
قابلیت انبارش و نگهداری محصوالت تمام شده نزد مشتریان است اما
تصمیماتی چون یافتن مسیر حرکت وسایل نقلیه ،تخصیص وسایل
نقلیه به تامین کنندگان و تولید کننده و ترتیب تخصیص خدمت دهی
به مشتریان بطوریکه کمترین هزینه را در پی داشته باشد ،تصمیمات
عملیاتی هستند.
در این تحقیق بر مبنای مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی تاکتیکی
وعملیاتی در زنجیره تامین ،مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیحی
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آمیخته برای تصمیم گیری های تاکتیکی و عملیاتی درنظر گرفته شد.
برای اینکه مدل به واقعیت نزدیکتر باشد ،کمبود بصورتی که قابل
جبران در دوره های بعدی است ،در نظر گرفته شده است و همچنین
به آن دو شرط بر این مبنا که ( )1هر تامین کننده قادر به تامین همه
مواد خام نیست و ( )2هر مشتری به همه محصوالت احتیاج ندارد،
اضافه شده است .هدف در این مدل ،مینیمم کردن هزینه کل زنجیره
تامین است.
در این تحقیق تعدادی مثال با اعداد فرضی تولید شده اند وکارایی
عملکرد مدل پیشنهادی از طریق کدنویسی در نرم افزار گمز مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که برای مثال های کوچک در زمان
مناسب جواب های با کیفیت خوب وجود دارد ولی با باالرفتن ابعاد
مساله ،به زمانی بیشتر از دو ساعت نیاز هست که حاکی از NP_Hard
بودن مساله است.
یکی از مثال ها را که دارای ابعاد مناسبی بود ،انتخاب و بر روی آن
تحلیل حساسیت انجام دادیم و تغییرات را بر روی تابع هدف و
پارامترهای هزینه ای تحت تاثیر تغییر در میزان تقاضای مشتریان برای
کاالهای موردنیازشان مورد بررسی قرار دادیم و نتایج حاکی از آن بود
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که افزایش در میزان تقاضای مشتریان باعث افزایش درهزینه کل شد
که مشتمل تمامی هزینه های زنجیره تامین بود ضمن بیان اینکه با
 هزینه های کلی موجودی و کمبود صفر باقی،افزایش در میزان تقاضا
ماندکه بیانگر این است که کاالها درموعد مقرربه مشتریان تحویل داده
.شده اند وحاکی ازکیفیت باالی جواب ها و عملکرد خوب مدل است

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی-6
مدل پیشنهادی در این تحقیق می تواند ضمن اضافه کردن سطوح
 با در نظر گرفتن، مراکز توزیع و خرده فروشان،دیگری چون انبارها
تصمیمات استراتژیکی درطراحی شبکه چون مکان یابی این تسهیالت و
 در نظر گرفتن تقاضا بصورت احتمالی وبکار گرفتن،تخصیص آنها
،لجستیک معکوس که در آن بعد از استفاده محصول توسط مشتریان
 می توانند بعنوان مواد خام به،اجزای بازیافت شده این محصوالت
 همچنین بمنظور. توسعه داده شود،چرخه تولید باز گردانده شوند
 توسعه راه حل های،بهبود زمان حل برای مسائل با ابعاد بزرگتر
،هیوریستیک برای این نوع خاص مسائل بعنوان قدم بعدی این تحقیق
.می تواند درنظر گرفته شود

 تقدیر و تشکر-7
 از اساتید و داوران محترم بابت نظرات و پیشنهادات،مؤلفان
ارزشمندشان و تمامی کسانی که در راستای ارتقای کیفی سیزدهمین
،دوره کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ما را یاری میکنند
.سپاسگزاری مینمایند
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