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 چکیده

مدل  کی قیتحق نیادارد. در یرقابت یفضا نیاعوامل گوناگون در کیستماتیمالحضات س ازبهین نیتام رهیزنجکارآمد تیریمد

امل ش یسطح سه نیتام رهیشبکه زنج کی یبرا یاتیعملو یکیتاکت یزیبرنامه ر یبرا ختهیآم یحیعدد صح یخط یزیبرنامه ر

 هدفباقل نمل و ح لیوسا یابیریگرفتن مسبادرنظر یچند محصولو یچند دوره ا صورتب انیمشترکننده و دیکنندگان، تول نیتام

 نیوهمچن یعدب یدوره هاقابل جبران در بصورتبادر نظر گرفتن کمبود مینمود یسع است.ارائه شده  کل نهیکردن هز نهیکم

د، مدل به ندار اجیبه همه محصوالت احت یمشتروهر ستیهمه مواد خام ن نیکننده قادر به تام نیتامکه هرمبنا نیابر شرطدو

ط نرم افزارگمز حل توس و دیتول یفرضاداعدبا یمثال عدد یتعداد یشنهادیعملکرد مدل پ یابیارز یتر باشد. برا کینزد تیواقع

 یاما براآورد توان بدست یزمان مناسب مخوب در تیفیکبا یکوچک جواب هاباابعاد یمثال ها یکه برانشان داد جیشدند. نتا

  شود. یطراح نهیاب بهبدست آوردن جو بمنظور کیستیوریه یروش ها دیبا ابعاد بزرگتر با یمثال ها

 کلمات کلیدی 

 .ختهیآم حیعدد صح یخط یزیبرنامه ر ه،ینقل لیوسا یابیریمس ن،یتام رهیشبکه زنج یطراح

 

Presenting a Mathematical Model for Integrated Procurement, Production 

and Distribution Planning with Vehicle Routing Problem 
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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, multiple-

product 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. 
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 مقدمه -1

 یمختلف میاست که مفاه کیستماتیمفهوم س کی نیتام رهیزنج

 عیزتا تو یکنندگان باال سطح نیشده توسط تام نیاز مواد خام تام

مفهوم  نیشود. ا یرا شامل م یسطح نییپا انیکنندگان و مشتر

 نیمرا تا یکه مواد خام التیشبکه از تسه کیبه عنوان  کیستماتیس

 تیاکنند ودر نه یم لیتبد ییو نها مهیکنند که به محصوالت ن یم

 ی هریزنج یکل یشود. اجزا یم فیکنند، تعر یم عیتوز انیمشتر نیب

ن و وشاخرده فر ع،یمراکز توز دکنندگان،یکنندگان، تول نیتام ن،یتام

امل ش یبه طور کل نیتام رهیزنج نی[. عالوه بر ا1هستند] انیمشتر

 و کنترل دیتول یزی( برنامه ر1شود که ) یمرتبط، م ندیدو فرا

 وارد دآنها سروکار  نیانبارش و روابط ب د،یاست که با تول یموجود

ه بانتقال وحمل و نقل محصوالت  یکه چگونگ عیو توز کی( لجست2)

ات بارع ب،یترت نیکند. به هم یم فیآنها را تعر یابیو باز انیمشتر

 یها نهیکه شامل هز نیتام رهیمختلف زنج یدر قسمت ها یا نهیهز

مواد خام به  لیتبد یها نهیحمل ونقل، هز یها نهیهز نابع،م

 نهیو هز انیمحصوالت به مشتر لیتحو یها نهیهز ،ییمحصول نها

 [.  2شوند] یم فیمختلف است، تعر یخدمت رسان یها

تمام شده  متی( درصد ق50-10) نیحمل و نقل ب یها نهیهز

حمل و  یها نهیکاهش هز نیدهد، بنابرا یم لیمحصوالت را تشک

تمام شده محصوالت خواهد  متیبر کاهش ق یقابل توجه رینقل تاث

( که شامل VRP) هینقل لیوسا یابیری[. درمساله مس3داشت]

تنها  یمعلوم است و هر مشتر یبا تقاضا انیاز مشتر یمجموعه ا

 لیشود که همه وسا یو فرض م ردیگ یو بطور کامل خدمت م کباری

قرارگاه مشخص  کی هینقل لهیهر وس انیهمگن و شروع و پا هینقل

 یده سیسرو یها نهیکل هز یساز نهیکم یاست و هدف اصل

 یتوان برا یرا م یمختلف یکیزیف یها یژگیو و وهای[. سنار4است]

 یبا پنجره زمان یابیریمس: ریدر نظر گرفت نظ هیلنق لهیوس یابیریمس

(VRPTWکه وسا )زمان  نیرتریقبل از د انیبه مشتر دیبا هینقل لی

 زیزمان ورود ن نیقبل از زودتر یدر زمان دنیورود مجاز برسند، رس

( که به PVRP) یدوره ا یابیریشود. مس یم مهیمنجر به جر

 یداده م سیک روز سرویاز  شتریب یزمان یدر دوره ها انیمشتر

دادن کاال  لیبا گرفتن و تحو هینقل لیوسا یابیریشود. مساله مس

(VRPPDکه مشتر )هر دو امکان گرفتن و ارسال محصول را  انی

است  نیذکر شده در باال ا ینکته مشترک تمام مساله ها کیدارند. 

 مسائلآنها در دسته  نیقرارگاه بنا شده اند.بنابرا کی یکه آنها بر مبنا

[. نوع 5شوند] یقرار داده م یتک قرارگاه هینقل لیوسا یابیریمس

( است. MDVRP)یچند قرارگاه یابیریمسائل، مساله مس نیا گرید

از  انیبه مشتر یده سیسرو ،یچندقرارگاه یابیریدر هر مساله مس

از چند قرارگاه موجود که  یکیمستقر شده در  هینقل لیوسا قیطر

 [.6] رندیگ یانجام م ارندد یمتفاوت یمکان ها

 قاتیتحق شتریب ن،یتام رهیشبکه زنج یمسائل طراح اتیادب در

 یریگ اندازه یحمل و نقل برا یها نهیاز هز ریغ ییها نهیهز یبر رو

 یزیمه ربه مساله برنا شتریتمرکز کرده اند وب نیتام رهیعملکرد زنج

 انیببه  پرداخته اند که نیتام رهیاز مسائل شبکه زنج عیو توز دیتول

 .  میپرداز ین مطالعات میاز ا یتعداد

با در نظر  یو موجود عیتوز د،ی[ مدل تول7و همکارانش ] حق

 و عیو توز دیسطوح تول نییدر تع یواقع طیاز شرا یاریگرفتن بس

 حیعددصح یزیدادند و برنامه ر شنهادیرا پ یموجود نیهمچن

توسعه داده  ستمیکل س نهیکردن هز نهیکم یبرا زین یمختلط خط

نگرانژ ال یآزادساز کی[ تکن8باربارسقلو و ازگار] قیشده است. درتحق

رد مو یدو سطح کپارچهی عیو توز دیتول یسلسله مراتب یطراح یبرا

ه ب ختهیآم حیکه مدل عدد صح ستیدر حال نیاستفاده قرار گرفت ا

بت ثا یها نهیکردن هز نهیبمنظور کم عیو توز دیمدل تول هیعنوان پا

د چن ،یول[ مدل چند محص9] یکل ارائه شده است. چن و ل ریمتغو 

 نیتام رهیزنج کیبا چند هدف متناقض در   یو چند دوره ا یسطح

 حیعدد صح یخط ریغ یزیرا بصورت مساله برنامه ر یچند سطح

 ریغ تیماه فیتوص یبرا یفاز یمختلط ارائه دادند که مجموعه ها

و  میمحصوالت در نظر گرفته شده است.سل متیتقاضا و ق یقطع

ادغام  یچند هدفه رابرا یخط یزیر[ مدل برنامه 10همکارانش ]

     .    دندتوسعه دا نیتام رهیدر زنج عیو توز دیتول یزیمساله برنامه ر

 میصمادغام سطوح مبهم اهداف ت یبرا یفاز یآرمان یزیبرنامه ر 

شبکه  کی[ 11] کیوازو  ویدر نظر گرفته شده است. فر رندهیگ

 ،یدیتول یها تیرا که شامل سا ییایمیمحصول ش نیچند نیتام

 وتند شود را در نظر گرف یم انیو مشتر عیتعداد دلخواه مراکز توز

 یساز نهیمجدد و به یطراح یبرا MILPمساله را بصورت مدل 

 یزیه ربرنام یشبکه فرموله کردند. مساله با استفاده ازحل کننده ها

و  یریقرار گرفت. بش یابیمورد ارز CPLEXو  GAMS یاضیر

را با برنامه  یدیجد یچند محصول یاضی[ مدل ر12همکارانش ]

مختلف  یزمان کیبا تفک ماتیو تصم یکیو تاکت کیاستراتژ یزیر

چک، مدل  با ابعاد کو نیارائه دادند. ا یشبکه چند سطح کی یبرا

سط شدند و مسائل با ابعاد کوچک و متو یمتوسط و بزرگ دسته بند

 یبرا کیستیوریه یحل شدند و تعداد CPLEXتوسط حل کننده 

 کاهش زمان حل مسائل با ابعاد بزرگ بکار گرفته شدند. 

را را  یچند سطح نیتام رهیزنج کی[ 13و همکارانش ] فیاریس

که قرار است  یعیو مراکز توز یدیتول یبه منظور انتخاب کارگاه ها

کردند.آنها  یتقاضا باز گردند را طراح یارضا یبرا عیشبکه توز در

حل  کیژنت تمیالگور یمساله را با استفاده از درخت پوشا بر مبنا
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چند دوره  نیتام رهیمدل زنج کی[ 14] نشکردند. پارک و همکارا

کننده و مرکز  دیکننده، تول نیرا که شامل تام یو چند محصول یا

 تمیدادند و الگور شنهادیکل پ نهیکردن هز نهیکم یاست برا عیتوز

 کی[ 15و همکارانش ] یحل آن ارائه دادند. کاظم یرا برا کیژنت

 یریگ میتصم یبرا ویبا دو سنار یچند سطح نیتام رهیمدل زنج

دادند.در نظر گرفتن اثر متقابل سطوح،  شنهادیپ عیو توز دیتول

هر سطح بعنوان  یبرا کیژنت تمیالگور یبر مبنا یچند عامل ستمیس

 رهیشبکه زنج کی[ 16شده است. چانگ ] شنهادیحل پ تمیالگور

ها،  دکنندهیکنندگان، تول نیرا که شامل تام یچند سطح نیتام

 نهیکردن هز نهیشود را بمنظور کم یفروشان م دهو خر عیمراکز توز

حمل و نقل  یها نهیو هز دیخر یها نهیکه شامل هز رهیکل زنج

 یها نهیمحصوالت در کارخانه ها و هز دیت، تولمواد خام و محصوال

کردند. بمنظور  یشود را طراح یم عیانبارش محصوالت در مراکز توز

در  نهیبه یجستجو خصاتبا مش کیژنت تمیجواب، الگور عیسر افتنی

مورد استفاده  یبخش تیرضا تیومحدود یبا گونه توسعه ا بیترک

و  دیتول یزیمدل برنامه ر کی[ 17و همکارانش ] یقرار گرفت. ل

 یها تیکردند و محدود شنهادیرا پ نیتام رهیدر زنج کپارچهی عیتوز

در نظر گرفته شده  کینامیبه عنوان فاکتور د یلیدر مدل تحل تیظرف

حل مساله  یبرا یساز هیو شب لیتحل یبیترک ی. روش هااست

 [18وهمکارانش ] یریتوسعه و بکارگرفته شده اند. نص ،یشنهادیپ

 نیدار با چند تیظرف یابیمکان  یسه سطح نیتام رهیمدل زنج کی

 ریغ یبا تقاضا یکننده و مشتر نیو تام دیتول تیسا ع،یمرکز توز

کردند.  یخود مدلساز قیقرا در تح یبصورت چند محصول یقطع

انواع  یاستفاده شده و بر مبنا یمدلساز یبرا یسلسله مراتب هینظر

مدل شامل  نیشود. اول یم میمدل به دوسطح تقس ،یریگ میتصم

 تمیدر مورد آ ماتیو تصم صی،تخص یدیتول یکارگاه ها یابیمکان 

در  دیحجم تول رینظ دیتول یو اجزا التیشد وتشک یم یموجود یها

 نیمعمول و اضافه کار در مدل دوم آورده شده اند به ا یها انزم

است، راه حل  MINLPمدل  کی یشنهادیکه مدل پ لیدل

النگرانژ است توسط روش  یآزادساز هینظر یکه بر مبنا یشنهادیپ

توسعه داده  دهیچیپ رمسائلیحل ز یبرا کیموثر ژنت کیستیوریه

 یزیبرنامه ر هیبر پا ه[ک19و همکارانش] این میفه قیشده اند. تحق

 MILPاست و درآن آنها مدل  عیتوز یزیادغام شده با برنامه ر دیتول

و  ریمتغ نیبا در نظر گرفتن چند یدوسطح نیتام رهیزنج یرابرا

 نهیبه یبرا کیژنت تمیتوسعه دادند. الگور یواقع یایدن تیمحدود

 یمثال ها یبرا یعدد جیمدل توسعه داده شده است و نتا یساز

 هینظر شیارائه شدند.آنها از آزما یواقع یایمتوسط دن یشیزماآ

بزرگ شکست  اسیبا مق یشیحل مسائل آزما یبرا یشنهادیپ

 خوردند.

 رهیزنج نهیمطالعات صورت گرفته در مقاالت مختلف در زم طبق

ود محد عیو توز دیها به مطالعه دو عامل تول یعمده بررس ن،یتام

 یابیریشده و به مساله مس یکم توجه نیشده است و به مبحث تام

 نیاصال پرداخته نشده است. در ا کپارچهیبصورت  هینقل لیوسا

به  ارچهکپی عیو توز دی،تول نیتام دلتا با ارائه م میدار یسع قیحقت

با چند  یحمل و نقل همگن تک قرارگاه لیوسا یابیریهمراه مس

د و به صورت چن یمشتر نیچند ،یدیکارگاه تول کیکننده،  نیتام

ظر نکل و با در  نهیهز یساز نهیبا هدف کم یو چنددوره ا یمحصول

به  درقا یکننده ا نیهر تام نکهیاز جمله ا یگرفتن شروط خاص

 ازین یبه هر محصول یباشد و هر مشتر ینم یهر ماده خام نیتام

با ت واس یبعد یکه قابل جبران در دوره ها یندارد و کمبود به صورت

 دجایها امکان ا یکننده و مشتر دینزد تول یامکان نگه داشت موجود

 بر قیتحق نی. در امیم آورترفراه یرا بصورت واقع یبیمدل ترک کی

 هریجدر زن یاتیوعمل یکیتاکت یزیبرنامه ر فیو تعار میمفاه یمبنا

 و یطراح یبرا ختهیآم یحیعدد صح یخط یزیمدل برنامه ر ن،یتام

اه بهمر عیو توز دیتول ن،یشبکه تام یسه سطح یزیبرنامه ر توسعه

 یها یریگ میتصم یبرا یحمل و نقل تک قرارگاه لیوسا یابیریمس

 است. شدهدر نظر گرفته  یاتیو عمل یکیتاکت

 2ش باشد : در بخ یصورت م نیمقاله در ادامه به ا نیا ساختار

ال مث 3شود. در بخش  یپرداخته م یشنهادیپ یاضیبه ارائه مدل ر

 تیحساس لیبه تحل 4شود. در بخش  یارائه م جیو نتا یعدد یها

در  تیو در نها یریگ جهینت انیبه ب 5. در بخش میپرداز یمثال ها م

 شود. یپرداخته م یآت شنهاداتیبه ارائه پ 6بخش 

 یاضیارائه مدل ر  -2

کنندگان،  نیسه سطح تام یمورد مطالعه، دارا نیتام رهیزنج

ثابت در نظر گرفته  یاست که هرکدام در جا انیکننده و مشتر دیتول

کنندگان  نیدر هر دوره، مواد خام توسط تام رهیزنج نیشده اند. در ا

و  ییساخت محصوالت نها یکننده برا دیو به تول نیمنتخب تام

 عیشوند. توز یانتقال داده م انیمشتر همحصوالت ب نیا لیسپس تحو

حمل و نقل  لیوسا یابیریمواد خام و محصوالت با استفاده از مس

 (1) شکلمطابق  لیتحو یرهایکه در آن مس ردیگ یهمگن صورت م

و سپس  لیکننده تحو دیکنندگان به تول نیاست که موادخام از تام

 یباز م ستندکنندگان ه نیخود که همان تام یبه دپو هینقل لیوسا

 یداده م لیتحو انیکننده به مشتر دیاز تول زیگردند و محصوالت ن

 هینقل لهیهر وس یبرا ریدر هر مس انیمشتر یتوال یعنیشوند، 

 گردد.  یمشخص م
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 یابیریبهمراه مس عیو توز دیتول ن،یمساله تام ینما -(1) شکل

  هینقل لیوسا

 مفروضات مسئله  -1-2

 است یتقاضا قطع 

 کمبود مجاز است. 

 یپوشش داده م نیماش کیتنها با  یهر مشتر یتقاضا 

 شود.

 حمل و نقل همگن هستند. لیاوس 

 شود. یدر نظر گرفته م یمساله به صورت چند محصول 

 شود. یدر نظر گرفته م یمساله به صورت چند دوره ا 

کننده  دیامکان نگهداشت مواد خام و محصوالت نزد تول 

 وجود دارد.

 وجود دارد. انیامکان نگهداشت محصوالت نزد مشتر 

 :یریگ میتصم یرهایو پارامترها و متغ ها سیاند -2-2

ر ه دمورد استفاد یریگ میتصم یرهایها، پارامترها و متغ سیاند

 مقاله عبارتند از: نیا

 ها و مجموعه ها: سیاند
i کننده نیتام سیاند 

I کنندگان نیمجموعه تمام تام 

j,j’ شود( یکننده م دی)که گره اول شامل تولیمشتر سیاند 

J انیمجموعه تمام مشتر 

P محصول  سیاند 

P  مجموعه تمام محصوالت 

k ماده خام سیاند 

K مجموعه  تمام مواد خام 

t یدوره زمان سیاند  

T یزمان های مجموعه دوره 

m کننده نیمتعلق به تام هینقل لیوسا سیاند 

M کننده نیمتعلق به تام هینقل لیمجموعه وسا 

Mi کننده  نیمتعلق به تام هینقل لیمجموعه وساi 

n کننده دیمتعلق به تول هینقل لیوسا سیاند 

N کننده دیمتعلق به تول هینقل لیمجموعه وسا 

H املکننده( که گره اول ش دیو تول انیمجموعه گره ها )مشتر 

 شود یکننده م دیتول
U بزرگ اریعدد بس 

Jp که به محصول  یانیمجموعه تمام مشترp دارند ازین 

Pk که به ماده خام  یمجموعه محصوالتk دارند ازین 

Pj یکه مشتر یمجموعه محصوالت j دارد ازیبه انها ن 

Ik ماده خام  نیکه قادر به تام یکنندگان نیمجموعه تامk 

 هستند
Ki  مجموعه ماده خامk کننده  نیکه تامi نیقادر به تام 

 ستآنها

 :پارامترها
pCP هر واحد از محصول  دیتول نهیهزp  

ka  حجم هر واحد از ماده خامk 

pa’  حجم هر واحد از محصولp 

pkβ  مقدار ماده خامk محصول  یبرا ازیمورد نp 

mV نیماش تیظرف m 

nV’ نیماش تیظرف n  

pjtD یمشتر یتقاضاj محصول  یبراp  در دورهt  

FCm نیثابت استفاده از ماش نهیهز m 

FC’n نیثابت استفاده از ماش نهیهز n   

Ckmij حمل هر واحد ماده خام  نهیهزk نیماش لهیبوس m  از

 (  j=1کننده ) دیبسمت تول iکننده  نیتام یسو
C’pnjj’ حمل هر واحد محصول  نهیهز  pنیماش لهیبوس n  از

  j یاز سمت مشتر ای j یبسمت مشترکننده  دیتول یسو

 ’j یبسمت مشتر
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ICkjt هر واحد ماده خام  ینگهدار نهیهزk  کننده  دیتولنزد

(j=1 در دوره )t 
IC’pjt هر واحد محصول  ینگهدار نهیهزp ینزد مشتر j   در

 t دوره
SCpjt کمبود هر واحد محصول  نهیهزp ینزد مشتر j  در دوره 

t 

 : رهایمتغ

kmijtQ   مقدار ماده خامk کننده  نیکه از تامi ننده ک دیبه تول

(j=1بوس )نیماش لهی m لیدر دوره تحو t یداده م 

 شود
pnjj’tQ’  تعداد محصولp نیکه توسط ماش n دیدر سفر از تول 

در  ’j یبه مشتر j یاز مشتر ای j یکننده به مشتر

 شود یداده م لیتحو tدوره 
kjtInv ماده خام  یموجودk دوره  یدر انتهاt ندهکن دینزد تول 

pjtInv’ محصول  یموجودp دوره  یدر انتهاt ینزد مشتر j 

pjtSH یکمبود مشتر زانیم j   از محصولp  دوره درt 

njtFu تورها ریحذف ز تیدر محدود یکمک ریمتغ 

t’njj’Y  

بسمت  j یاز مشتر t در دوره n نیاگر ماش  1

 برود  ’j یمشتر

     نصورتیا ریدر غ   0 

mijtY 

بسمت  iکننده  نیاز تام t در دوره m نیماشاگر    1

 برود( j=1)کننده   دیتول

 نصورتیا ریدر غ  0

 یشنهادیپ یاضیمدل ر  -3-2

کل در  نهیباشد. هز یهدف م کی یدارا یشنهادیپ یاضیر مدل

 نیشود. ا یم نهی( کم111111بر اساس معادله ) نیتام رهیزنج

کنندگان به  نیحمل و نقل مواد از تام یها نهی( هز1شامل: ) نهیهز

مواد خام و  یموجود ینگهدار د،یتول یها نهی( هز2کننده، ) دیتول

حمل و نقل محصوالت از  ینه های( هز3کننده، ) دیمحصوالت نزد تول

 یها نهیهزکمبودو یها نهی( هز4) ان،یکننده به مشتر دیتول

 نهی( هز5) تیدر نهاو انیمحصوالت نزد مشتر یموجود ینگهدار

 شود. یآالت م نیثابت استفاده از ماش یها

Min    ∑∑ ∑∑Q
kmi1t

t∈T

×

m∈Mi

Ckmi1

 k∈Kii∈I

 

+∑∑∑∑∑Q'
pnjj't

t∈Tn∈N

×

p∈Pj'

C'pnjj't

 

   

j'∈J

j'≠j

j'≠1

j∈J

 

 

 

    +

(

 
 
 
 

∑∑∑∑∑Q'
pnjj't

t∈T

×

n∈Np∈Pj'

CPp

 j'∈J

j'≠j

j'≠1

j∈J

 

+∑∑ Inv'
p1t

t∈T

×CPp

p∈P

-∑∑ Inv'
p1(t-1)

t∈T

×CPp

p∈P )

 
 
 
 

 

 

+∑∑ Invk1t×Ick1t

t∈Tk∈K

+∑∑∑ Inv'pjt

t∈Tp∈Pjj∈J

×Ic'pjt 

 

+∑∑∑ Scpjt×SHpjt  

t∈Tp∈Pjj∈J

+∑∑∑Fcm

t∈Tm∈Mii∈I

×Ymi1t 

(1) +∑∑∑𝐹𝑐𝑛 × 𝑌′𝑛1𝑗′𝑡

𝑡∈𝑇𝑛∈𝑁𝑗∈𝐽′

 

  St. 
 

 Invk1t+

(

 
 
 
 

∑∑∑∑ Q'

pnjj't

j'∈Jp

j'≠j

j'=2

j∈J

×β
kp

 

n∈Np∈Pk

 + ∑ Inv'
p1t

p∈Pk

×β
kp

- ∑ Inv'
p1(t-1)

p∈Pk

×β
kp

)

 
 
 
 

 

 

(2) =Invk1(t-1)+ ∑ ∑Q
kmi1t

i∈Ikm∈Mi

;   ∀k∈K , t∈T 

 
∑∑Q'

pnj'jt
 

j'∈J

j'≠j

+

n∈N

SHpjt+Inv'pj(t-1)= Dpjt + Inv'pjt ; 

 
(3) ∀j∈J,j≠1 , p∈Pj,t∈T 

 

(4) ∑ ak .Qkmi1t

k∈K

 ≤Vm Ymi1t;   ∀i∈I, m∈Mi, t∈T 

 
(5) ∑∑∑ ap .Q'

pnjj't

p∈Pj'j'∈J

j'≠j

j'≠1

j∈J

≤V'
n;    ∀n∈N, t∈T 

 
(6) 

∑ Q'

pnjj't

p∈P
j'

 ≤U Y'
njj't

;    ∀j∈J,
j'∈J

j'≠j
 , n∈N,t∈T 
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(7) ∑∑ Y'
njj't

j∈J

j≠j'
n∈N

 =1;     ∀j'∈J,j'≠1, t∈T                

 

(8) ∑∑ Y'
njj't

j'∈J

j'≠j

n∈N

 =1;     ∀j∈J,j≠1, t∈T                 

 

(9) ∑ Y'
nj'jt

j'∈J

j'≠j

-∑ Y'
njj't

j'∈J

j'≠j

  =0;   ∀j∈J , n∈N,t∈T           

 

(10) ∑ Y'nj1t

j≠1

 ≤1;    ∀n∈N, t∈T                         

 

(11) ∑∑ Y'
njj't

j'∈J

j'≠j

j'≠1

j∈J

j≠1

≤U∑  Y'
n1j't

j'=2

;   ∀n∈N,t∈T              

(12) 
FUnjt-FU

njt'
+H Y'

njj't
  ≤H-1;  ∀j∈J ,

j'∈J

j≠1
 n∈N, t∈T 

(13) Ymi1t ≤1;    ∀i∈I, m∈Mi, t∈T                  

 

 
Q

kmijt
  , 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) Ymijt , Y
'
njj't

   ∈{0,1};    ∀ i∈I,j∈J , m∈M, n∈N, t∈T 

 

(16) FUnjt ,free variable;    ∀ j∈J, n∈N  

 

کننده است و به  دی( معادله باالنس مواد خام نزد تول2)تیمحدود

 یدرواحد tدر دوره  kهرماده خام  یاست که موجود یمعن نیا

در دوره قبل بعالوه حجم مواد  kماده خام  یبرابر با موجود یدیتول

 t کننده در دوره دیبه تول کنندگان نیخام منتقل شده توسط تام

مورد  tساخت هر محصول در دوره  یبرا هک kحجم ماده خام  یمنها

 تی( نشان دهنده محدود3) تیاستفاده قرار گرفته است. محدود

است که  یمعن نیاست و به ا pمحصول نوع  یبرا یمشتر یتقاضا

بعالوه  tدر دوره  یبه مشتر pمجموع محصوالت فرستاده شده از نوع 

زان کمبود یاز دوره قبل دارد و م pکه از نوع  یمحصوالت یموجود

برابر با  tآن در دوره  یموجود یمنها tدر دوره  pصول نوع مح

 تیاست. محدود tدر دوره  pمحصول نوع  یبرا یآن مشتر یتقاضا

 نیاست که متعلق به تام mنوع  هینقل لهیوس تیظرف تی( محدود4)

باشد و براساس آن مجموع مواد خام فرستاده شده از  یکنندگان م

کمتر باشد و  هینقل لهیوس تیاز ظرف دیکننده با دیلکننده به تو نیتام

 mijtYمقدار گرفت  kmijtQ ریکند که اگر متغ یم نیتضم گرید یاز سو

 لهیوس تیظرف تی( محدود5) تی. محدودردیرا بگ کیمقدار  زین

باشد و براساس آن  یکننده م دیاست که متعلق به تول nنوع  هینقل

از  دیبا انیکننده به مشتر دیلمجموع محصوالت فرستاده شده از تو

کند که  یم نی( تضم6)تیمحدود کمتر باشد. هینقل لهیوس تیظرف

کننده  دیتول قیچه از طر یمقدار گرفت و محصول t’pnjj ’Q ریاگر متغ

فرستاده شد،  ’j یبه مشتر j یمشتر قیوچه از طر jی به مشتر

t’njj’Y کند  یم نی( تضم8( و)7) تی. محدودردیرا بگ کیمقدار  زین

پوشش داده شود  هینقل لهیوس کیتنها توسط  یهرمشتر یکه تقاضا

آن  قیاز طر قایتعلق دارد که دق ریمس کیبه  قایدق یوهر مشتر

بار از آن خارج شود.  کیوارد و  یبه آن مشتر دیبار با کی ریمس

 نیاست و به ا n نی( مربوط به ورود و خروج هرماش9) تیمحدود

توسط  دیبا میشو یم j یکه وارد مشتر n نیاشاست که با هرم یمعن

( 10) تیوبا محدود میحتما خارج شو یاز آن مشتر زین نیهمان ماش

 یورود و خروج از دپو است و به معن( که مربوط به 11) تیو محدود

از  ریکه مس ییکننده و دپو دیبه تول ریهر مس انیاست که  پا نیا

حرکت  یوستگیپ یشود، به طور کل یآنجا شروع شده است ختم م

 ریحذف ز تی( محدود12) تیکنند. محدود یم نیرا تضم نیماش

 تیکند. محدود یم یریتورها جلوگ ریز یریتوراست و از شکل گ

 یبار م کیتنها در هر دوره  m نیکند هر ماش یم نیتضم زی( ن13)

 میتصم یرهاینوع متغ زی( ن16و15و14) کننده شود.  دیتواند وارد تول

وآزاد در   کیصفر و  ح،یکند که عدد صح یرا مشخص م یریگ

 عالمت هستند.

 یمثال عدد -3

با  یمثال عدد یتعداد ،یشنهادیکاربرد مدل پ دنیبمنظور فهم 

مثال ها از نرم  نیحل ا یشده اند. برا شنهادیپ یفرض یاعداد

 intel core i 7 2.50با پردازشگر یشخص وتریکامپ یافزارگمز بر رو

GHz  2.50  و حافظهGBیمثال ها نیاستفاده شده است. ساختار ا 

هرکدام و مدت زمان  یبرا مدهبدست آ یبهمراه جواب ها یشیآزما

 آورده شده است. (1جدول )حل آنها در 

ه ندکن نیمتعلق به هرتام یها نیمثال ها تعداد ماش نیهمه ا در

ابت ث یها نهیباشد. هز یم 4کننده  دیمتعلق به تول یها نیو ماش 3

 یام بره ن،یهر ماش یحمل ونقل به ازا نهیها و هز نیاستفاده از ماش

ا ه نیهمگن بودن ماش لیکننده بدل دیتول یکنندگان و هم برا نیتام

 شده اند.  گرفتهثابت در نظر 

 یتا با در نظر گرفتن مثال ها میکرد یسع (1جدول )بر اساس  
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 لیو تشک یاز عوامل ساختار کیدرهر  رییبا ابعاد مختلف و باتغ

 ان،یکنندگان، مشتر نیتام ،یزمان یدهنده مساله از تعداد دوره ها

. میمساله را مشاهده کن یدر جواب ها راتییمواد خام ومحصوالت، تغ

در هرکدام  شیو افزا رییواضح است که تغ الکام (2)جدولبر اساس 

مقدار جواب بدست  یهم بر رو یشیافزا میمستق ریتاث یاز عوامل دارا

 gap زانیوم (1)نمودار مدت زمان حل دارد. طبق  یآمده و هم بر رو

 یدر ابعاد کوچک در زمان ها یمثال ها یاست که برا نیا انگریب زین

مثال  یبرا یآمده اند ول ستبد یخوب تیفیبا ک یمناسب، جواب ها

است  نیا انگریاست که به وضوح ب دهینرس یدر ابعاد بزرگ به جواب

حمل ونقل  لیوسا یابیریبهمراه مس عیوتوز دی،تول نیکه مساله تام

ابعاد مساله، زمان حل آن  شیبوده و با افزا NP_Hard لیجزو مسا

مسائل  یبرا زین نهیجواب به داکردنیو پ افتهی شیافزا ییبصورت نما

 یروش ها دیبا مشکل روبرو خواهد شد و با زیبا ابعاد بزرگتر ن

 نهیجداول، هز نیا طبق حل آنها بکار گرفته شوند. یبرا کیورستیه

صفر شده اند که نشان  یموجود یها نهیکمبود کاال و هز یها

 یمورد تقاضا یکاالها زانیبه م قایاست که در هر دوره دق نیدهنده ا

 یشود و سپس کاالها ساخته م یمواد خام سفارش داده م ان،یمشتر

 نهیو هز یموجود یها نهیداخت هزالزم به پر بیترت نیشوند. به ا

از  یتواند منجر به کاهش اعتبار کارخانه وحت یکمبود که م یاه

به  دنیحالت الزمه رس نیکه ا ستیشود، ن انیدست رفتن مشتر

 یشنهادیمدل پ نیها در ا نهیکردن هز نهیبا هدف کم نهیحالت به

 هست. زیجواب بدست آمده ن یباال تیفیک انگریب زیاست ون

مقدار ماده خام  یکنندگان بر مبنا نیتام یشنهادیمدل پ در

شوند.  یحمل و نقل در هر دوره انتخاب م نهیو هز ازیمورد ن

کنندگان  نیشده توسط هرکدام از تام نینوع مواد خام تام (3)جدول

جدول قابل مشاهده است  نیدهد. آنچه که در ا یمنتخب را نشان م

 نیشود به ا یکننده انتخاب م نیتام کیکه  یاست که زمان نیا

 انگریشود که ب نید از آنجا تامتوان یکه همه مواد خام م ستین یمعن

 هست. زیهمان شرط مساله ن

 

 

 
 

 مشخصات مثال های نمونه ای: (1جدول )

 مساله
های  دوره

 زمانی
 تامین کننده

تولید 

 کننده
 هزینه کل محصوالت مواد خام مشتری

مدت زمان 

 (s)حل
Relative 

Gap 

P1 2 3 1 3 4 3 8180 0.157 0 
P2 2 6 1 6 7 6 23702 1.015 0.095194 
P3 4 6 1 6 7 6 49926 9.234 0.089996 

P4 4 10 1 9 10 10 93791 16.703 0.050102 

P5 3 12 1 11 12 10 76570 21.531 0.039441 
P6 5 30 1 21 15 10 NFS 4000 NFS 

 هاحاصل از حل مثال  نتایج هزینه ای(: 2)جدول

حمل کل  هزینه هزینه تولید سالهم

 ونقل

هزینه ثابت  هزینه کمبود هزینه موجودی

 استفاده از ماشین

 هزینه کل

P1 9660 543 0 0 8000 18203 

P2 32540 14679 0 0 10000 57219 

P3 68100 30506 0 0 21000 119610 

P4 166210 80650 0 0 21000 267860 

P5 145630 64832 0 0 16000 226460 
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 یده سیاست که ضمن سرو یریمس ز،ین نهیبه یحمل و نقل ریمس

داشته باشد.  یحمل ونقل را در پ نهیهز نیکمتر ان،یبه همه مشتر

 نیوابسته به تعداد ماش یشنهادیمدل پ نیحمل ونقل در ا نهیهز

حمل ونقل هر واحد  نهیآنها( و هز شیمورد استفاده )با توجه به گنجا

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

تامین 

 کنندگان
 دوره.مواد خام

 D.1 E.1 F.1 G.1 DA.1 DB.1 DC.1 DD.1 DE.1 DF.1 

C             

K              

AC                

 D.2 E.2 F.2 G.2 DA.2 DB.2 DC.2 DD.2 DE.2 DF.2 

C             

K             

AC                

 D.3 E.3 F.3 G.3 DA.3 DB.3 DC.3 DD.3 DE.3 DF.3 

C             

K              

AC                

 D.4 E.4 F.4 G.4 DA.4 DB.4 DC.4 DD.4 DE.4 DF.4 

C             

K              

W            

AC               

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

P1 P2 P3 P4 P5 P6

ل 
 ح

ان
زم

(s)

مساُله

(s)مدت زمان حل 

 : تغییرات در زمان حل متاثر از ابعاد مساله(1)نمودار 
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در هر  نیماش کی p4مثال در مساله  یراماده خام و محصول است. ب

 یم لیتحو انیکننده به همه مشتر دیدوره همه محصوالت را از تول

به حداقل  نیثابت استفاده از چند ماش یها نهیهز لهیوس نیدهد، بد

 نیماش صیاست. نحوه تخص افتهیکل کاهش  نهیبا هزو متعاق دهیرس

 بیترت نیو بد انیبه مشتر یخدمت ده بیکننده و ترت دیها به تول

 یدر هر دوره برا نیکه توسط هر ماش یحمل و نقل یها ریمس

 p4مثال  یشود برا یم یط انیکننده به مشتر دیکاال از تول لیتحو

 نشان داده شده اند. (4)جدول در

 تیحساس لیتحل -4

جواب  راتییتغ یبه بررس میخواه یم تیحساس لیتحل در 

دل م نیا. در میمدل بپرداز یپارامترها زانیدر م رییمساله در اثر تغ

 یاضاتق رد،یقراربگ یآن مورد بررس راتییکه قرار است تغ یپارامتر

ه ک θ در هر دوره است. مقدار ازشانیمورد ن یکاالها یبرا انیمشتر

ی  در بازه ان،یمشتر یدر تقاضا راتییتغدرصد  زانیعبارتست از م

0.6≪ θ≪0 ع بازه از مقدار صفر شرو نیشود و ا یدر نظر گرفته م

 .ابدی یم شیافزا 0.05 زانیشده و درهر بار به م

و  ردیگ یبازه صورت م ریمقاد یتمام یبرا راتییتغ بیترت نیا به

 ریو تاث انیمشتر یدر تقاضا رییحاصل از هر بارتغ جهینت تیدر نها

 (5)جدول و تابع هدف،  یا نهیهز یفاکتورها  یبر رو رییتغ نیا

 شود. یحاصل م

 جیخواهد بود. نتا (2)نمودار  زمطابقین تیحساس لیتحل نمودار 

بر اساس جدول و نمودار  انیمشتر یدر تقاضا شیحاصله از افزا

 زانیحمل و نقل با م یها نهیهز نکهیاست که با توجه به ا نیا انگریب

 زانیدر م شیدارد، پس افزا میمستق یمورد تقاضا رابطه  یکاالها

 ازیمواد خام مورد ن زانیدر م شیباعث افزا امتعاقب انیمشتر یتقاضا

در  شیتقاضا باعث افزا زانیدر م شیافزا بیترت نیشود و به ا یم

حمل و نقل مواد خام و کاال  نهیحمل و نقل اعم از هز یها نهیهز

 یها استیس لیها بدل نیثابت استفاده از ماش یها نهیشده است. هز

 gapباتوجه به  نیهمچن وکننده  نیتام نیمواد خام از چند نیتام

 نهیو هز یموجود یها نهیدارد. هز 26000در حدود  ینیانگیحل، م

خوب مدل  یایاز مزا یکیثابت وصفر است که  زیکمبود کاال ن

بموقع  انیمشتر یتقاضا بازهمتقاضا  شیشود که با افزا یمحسوب م

 نهیهز یکه مشتمل تمام زیکل ن هنیشود. هز یداده م لیبه آنها تحو

کل  نهیها ، هز نهیهز نیا  زانیدر م شیذکرشده است، با افزا یها

که  0.3داشته است، صرفنظراز نقطه  یشیروند افزا یبطور کل زین

ثابت  نهیهز در یآن شیداشته است و آن  هم متاثر از افزا یآن شیافزا

در  شیکه افزا میریگ یم جهیها بوده است. پس نت نیاستفاده از ماش

کل در مدل  نهیدر هز شیباعث افزا انیمشتر یتقاضا زانیم

 شود. یم یشنهادیپ

  

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

 𝜽 فاکتورهای هزینه ای

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 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 موجودی هزینه های

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هزینه های کمبود کاال

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

 دوره سایل نقلیهو                                                                                                   مشتریان                                                               
BF BE BD BC BB BA L H I  N4 N3 N2 N1 

9 2 7 6 5 4 3 8 1*       1 

9 2 7 6 5 4 3 8 1       2 

3 2 5 6 7 8 9 4 1       3 

3 2 5 6 7 8 9 4 1       4 

 ترتیب خدمت گیری هرمشتری را نشان می دهد* 
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14563 هزینه تولید

0 

17641

0 

18268

0 

19096

0 

19922

0 

20876

0 

21697

0 

22374

0 

23216

0 

24069

0 

25136

0 

25989

0 

26596

0 

 هزینه های حمل و نقل
64832 83842 87315 91888 94396 99478 

10631

0 

10517

0 

10954

0 

11013

0 

11136

0 

12298

0 

12378

0 

از  هزینه های ثابت استفاده

 ماشین ها
16000 30000 25000 25000 24000 23000 32000 26000 24000 23000 36000 26000 29000 

22646 هزینه کل

0 

29025

0 

29499

0 

30785

0 

31762

0 

33127

0 

35528

0 

35491

0 

36569

0 

37482

0 

39872

0 

40887

0 

41874

0 

 

 

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

 

 یریگ جهینت -5

 رهیشبکه زنج یطراح یبرا یساختار سه سطح کی ق،یتحق نیدرا

رت صوب انیکننده و مشتر دیکنندگان، تول نیکه عبارتند از تام نیتام

ل حم لیوسا یابی ریبا در نظرگرفتن مس یو چند محصول یچند دوره ا

 و نقل همگن توسعه داده شد.

 رندهیهستند که در برگ یکیتاکت ک،یلجست ماتیتصم تیماه 

ر والت تمام شده دمحص دیکنندگان، تول نیمواد خام از تام نیتام

 تیقابل ان،یمشتر نیمحصوالت تمام شده در ب عیتوز ،یدیواحدتول

و  دهکنن دیمواد خام و محصوالت تمام شده نزد تول یانبارش و نگهدار

ما است ا انیتمام شده نزد مشتر محصوالت یانبارش و نگهدار تیقابل

 لیوسا صیتخص ه،ینقل لیحرکت وسا ریمس افتنیچون  یماتیتصم

 یهخدمت د صیتخص بیکننده  و ترت دیکنندگان و تول نیبه تام هینقل

 اتمیداشته باشد، تصم یرا در پ نهیهز نیکمتر کهیبطور انیبه مشتر

 هستند.  یاتیعمل

 یکیتاکت یزیبرنامه ر  فیو تعار میمفاه یبر مبنا قیتحق نیا در

 یحیعدد صح یخط یزیمدل برنامه ر ن،یتام رهیدر زنج یاتیوعمل

درنظر گرفته شد.  یاتیو عمل یکیتاکت یها یریگ میتصم یبرا ختهیآم

که قابل  یباشد، کمبود بصورت کترینزد تیمدل به واقع نکهیا یبرا

 نیاست، در نظر گرفته شده است و همچن یدبع یجبران در دوره ها

همه  نیکننده قادر به تام نی( هر تام1مبنا که ) نیبه آن دو شرط بر ا

ندارد،  اجیبه همه محصوالت احت ی( هر مشتر2و ) ستیمواد خام ن

 رهیکل زنج نهیکردن هز ممینیمدل، م نیاضافه شده است. هدف در ا

 است. نیتام

 ییاراشده اند وک دیتول یمثال با اعداد فرض یتعداد قیتحق نیا در

 در نرم افزار گمز مورد یسیکدنو قیاز طر یشنهادیعملکرد مدل پ

مان ز کوچک در یمثال ها ینشان داد که برا جیقرار گرفت. نتا یابیارز

اد با باالرفتن ابع یخوب وجود دارد ول تیفیبا ک یمناسب جواب ها

 NP_Hardاز  یهست که حاک ازیاز دو ساعت ن شتریب ینمساله، به زما

 بودن مساله است.

آن  یبود، انتخاب و بر رو یابعاد مناسب یاز مثال ها را که دارا یکی

تابع هدف و  یرا بر رو راتییو تغ میانجام داد تیحساس لیتحل

 یبرا انیمشتر یتقاضا زانیدر م رییتغ ریتحت تاث یا نهیهز یپارامترها

از آن بود  یحاک جیو نتا میقرار داد یمورد بررس ازشانیموردن یکاالها

0
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450000
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0
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ها
ه 

زین
 ه
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مق

(𝜽)درصد افزایش در تقاضا 

هزینه های موجودی

هزینه های کمبود کاال

هزینه تولید

هزینه های حمل و نقل 

ن هزینه های ثابت استفاده از ماشی

ها

هزینه کل
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کل شد  نهیدرهز شیباعث افزا انیمشتر یتقاضا زانیدر م شیاکه افز

با  نکهیا انیبود ضمن ب نیتام رهیزنج یها نهیهز یکه مشتمل تمام

 یو کمبود صفر باق یموجود یکل یها نهیتقاضا، هز زانیدر م شیافزا

داده  لیتحو انیاست که کاالها درموعد مقرربه مشتر نیا انگریماندکه ب

 جواب ها و عملکرد خوب مدل است.  یباال تیفیکاز یشده اند وحاک

 یآت قاتیتحق یبرا یشنهاداتیپ -6

 تواند ضمن اضافه کردن سطوح یم قیتحق نیدر ا یشنهادیپ مدل

ن رفتو خرده فروشان، با در نظر گ عیچون انبارها، مراکز توز یگرید

 و التیتسه نیا یابیشبکه چون مکان  یدرطراح یکیاستراتژ ماتیتصم

 وبکار گرفتن  یآنها، در نظر گرفتن تقاضا بصورت احتمال صیتخص

 ان،یمعکوس که در آن بعد از استفاده محصول توسط مشتر کیلجست

ه بتوانند بعنوان مواد خام  یمحصوالت، م نیشده ا افتیباز یاجزا

 بمنظور نیباز گردانده شوند، توسعه داده شود. همچن دیچرخه تول

 یمسائل با ابعاد بزرگتر، توسعه راه حل ها یبهبود زمان حل برا

 ،قیتحق نیا یبعد ممسائل بعنوان قدنوع خاص  نیا یبرا کیستیوریه

 تواند درنظر گرفته شود.  یم

 و تشکر تقدیر -7

بابت نظرات و پیشنهادات محترم  و داوران از اساتیدمؤلفان، 

ن که در راستای ارتقای کیفی سیزدهمیارزشمندشان و تمامی کسانی 

کنند، یاری میما را دوره کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 

 د.ننمایمیسپاسگزاری 
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