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چکیده
امروزه مدیریت زنجیرهتامین پایدار به اصلی جدانشدنی از استراتژی سازمانها تبدیل شدهاست و این امر موجب میشود تا مدیران
 این مقاله به ارائه یک مدل بهینهسازی طراحی شبکه زنجیرهتامین پایدار با درنظر گرفتن.تصمیمات آگاهانهتر و تاثیرگذارتری را اتخاذ نمایند
 موضوع عدم اشتغال، مدل ارائه شده قادر است عالوه بر عوامل اقتصادی و زیستمحیطی.زمانهای تدارک و مخاطرات اختالالت پرداخته است
 در این مقاله به توسعه یک رویکرد بهینهسازی چندهدفه مبتنی بر برنامهریزی آرمانی فازی.را نیز حین طراحی زنجیرهتامین لحاظ نماید
. نتایج مدیریتی از انجام آزمایشات عددی به دست آمده است.تصادفی و روش امتیازدهی عملکرد پایداری پرداخته شدهاست
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Sustainable supply chain network design with disruption risk:
A Stochastic fuzzy goal programming
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ABSTRACT
Nowadays sustainable supply chain management has become a vital strategy for Organization, and it
helps managers to take more effective and quality decisions. This paper presents a sustainable supply
chain network design model considering lead times and random disruptions. In addition to economic and
environmental elements, the proposed model is able to account for unemployment issues during supply
chain network design. We develop a multi-objective optimization approach based on stochastic fuzzy goal
programming and scoring method for sustainability assessment. Managerial insights are derived from the
numerical results.
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 -1مقدمه
واژه پایداری در سالهای اخیر به یک شعار در کسب و کار
تبدیل شده است و بیشتر سازمانها اهمیت استراتژیک سرمایهگذاری
پایداری را متوجه میشوند .همچنین طراحی و برنامهریزی
زنجیرههایتامین در موقعیت بسیار خوبی برای گستردگی از طریق
یکپارچگی اهداف اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی قرار دارد .در
این محیط توسعه و مدل تحلیلی و ابزارهای تصمیمگیری میتواند به
سازمانها جهت تصمیم آگاهانهتر و تاثیرگذارتر کمک نماید .در طول
دو دهه گذشته تحقیقات دانشگاهی در طراحی و مدیریت زنجیرهتامین
پایدار توسعه قابل توجهی داشته است ].[1
در بسیاری از تحقیقات به زنجیرهتامین پایدار پرداخته شده اما
همچنان مفهوم شیوههای پایداری در ظرفیت زنجیرهتامین به تحمل
اختالالت در انزوا باقیمانده است .در توسعه پایدار عالوه بر بعد
اقتصادی ،به ابعاد زیستمحیطی و اجتماعی نیز توجه ویژهای میشود.
تابآوری به عنوان مفهوم توصیفی دیدی نسبت به خواص دینامیکی
سیستمهای زیستمحیطی و اقتصادی را میدهد .تابآوری در
زنجیرهتامین را میتوان ظرفیت زنجیرهتامین به جذب اختالالت و
حفظ عملکرد و ساختار اولیه در مواجهه با اختالالت تعریف کرد[ .]2با
توجه به افزایش فرکانس و شدت بالیای طبیعی و همچنین جریان
مداوم از فجایع انسانی[ ،]3پرخطرترین عملی که یک شرکت می تواند
انجام دهد این است که هیچ برنامه احتمالی برای آن درنظر نگیرد.
توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر
انداختن توانایی نسلهای آینده برای تامین نیاز خود برآورده نماید.
البته باید توجه داشت که تابآوری و پایداری مفاهیم مستقل هستند.
[ .]4هدف ما در این مقاله بررسی چگونگی بهبود زنجیرهتامین پایدار-
تابآوری و تجزیه و تحلیل آن میباشد که میتواند همراه با توسعه
زنجیرهتامین پایداری و تابآوری باشد.
در طی سالهای اخیر به تابآوری در سطوح زنجیرهتامین کمتر
توجه شده و محققان غالباً به پایداری پرداختند .در این مقاله توجه
ویژهای به نقش مکملی این دو عامل شدهاست .دانته و همکاران [،]5
برای اولین بار به مقایسه تابآوری سیستمها با معرفی یک بعد جدید
به مدل سیستم تابآوری ،به نام استرس ،در علم مواد پرداختند.
رودریگو ریس و شیمون [ ،]6به مقایسه تاثیر تابآوری توسط همکاری
در مکان شناسی شبکههای عرضه و تابآوری تحت هدف و اختالالت
تصادفی پرداختهاند .آنان با استفاده از نتایج نشان میدهند که عوامل
شبکه عرضه با استفاده از ارتباط تابآوری توسط همکاری با قوانین به
طور قابل توجهی باعث افزایش خدمات میشود بدون آنکه در عملیات
عادی هزینههای قابل توجهی افزایش یابد .کومار و همکاران [ ،]7به
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حل چندهدفه مشکل انتخاب فروشنده پرداختند .آنان سه هدف
کمینهسازی هزینه شبکه ،کمینهسازی عدم پذیرش و کمینه کردن
تاخیر در شبکه تحویل را درنظر گرفتند .در انتها نیز پیشنهاد رویکردی
برای توانایی اداره موقعیت واقعبینانه در محیط فازی و فراهم کردن
ابزار تصمیمگیری بهتر برای انتخاب فروشنده در زنجیره تامین را ارائه
دادند .اِمید و همکاران[ ،]8در مقاله خود یک مدل خطی چندهدفه
فازی را برای غلبه بر ابهام از اطالعات توسعه دادند .آنان برای نخستین
بار در یک مساله فازی انتخاب تامینکننده ،از یک تکنیک
تصمیمگیری فازی نامتقارن استفاده کردند که در آن تصمیمگیرنده
وزنهای مختلفی را برای فعال کردن رابطه به معیارها میدهد .آنا و
الدیمر [ ،]9به توسعه یک مدل دقیق و یک چارچوب تحلیلی برای
طراحی شبکههای زنجیرهتامین پایدار پرداختهاند .آنان دو چارچوب
مدل بهینهسازی شبکه و الگوریتم آن را درنظر گرفته که پس از آن
نیز به محاسبه راهحل برای یک نمونه طیف عددی طراحی
زنجیرهتامین پایدار به منظور نشان دادن رویکرد خود فراهم کردند.
ژانگ و همکاران [ ]10یک مدل بهینهسازی چندهدفه زنجیرهتامین
پایدار را ارائه دادند که شامل سه شاخص پایداری هزینه کل ،مدت
زمان و انتشار گازهای گلخانهای است را درنظر گرفتند .پابلو گارسیا و
همکاران [ ،]11یک برنامه تصادفی دو مرحلهای طراحی زنجیرهتامین
تابآوری تحت خطر اختالالت در مکانهای کاندید مراکز توزیع فرموله
کردند .آنها هدف به حداقل رساندن مجموع هزینههای سرمایه گذاری
و هزینههای توزیع مورد انتظار در طول افق زمانی متناهی را با درنظر
گرفتن محدودیتهایی همچون انتخاب مکان توزیع ،تعیین ظرفیت
ذخیرهسازی برای کاالهای مختلف و ایجاد استراتژی توزیع در حالت
اختالالت پرداختند .آکو و پترویچ ] ،[12دو هدف را در برنامهریزی
آرمانی بررسی کردند .آنها در مقاله خود با تعریف یک تابع تجمعی با
درنظر گرفتن درجه دستیابی به اهداف و درجه رضایت روابط فازی ،با
استفاده از روش فازی روابط مبهم میان اهداف مدلسازی را بررسی
کردند .حسنی و خسروجردی ] ،[13ترکیب صحیح ،مدل غیرخطی
برای طراحی زنجیرهتامین پایدار جهانی تحت عدم قطعیت را بررسی
کردند .آنها شش راهبرد انعطافپذیری به منظور کاهش خطر
همگرایی ابتال به اختالالت را ارائه دادهاند.
در این مقاله یک زنجیرهتامین چندسطحی که شامل
تامینکنندگان ،کارخانجات ،مراکز توزیع و بازار هدف میباشد ،درنظر
گرفته شدهاست .تامینکنندگان در معرض اختالالت قرار دارند و ممکن
است در دسترس نباشند و گاهی دارای اختاللاند .مکانهای
کارخانجات و مراکز توزیع بالقوه میباشند که پس از بررسی مناطق
احداث گردن د ،البته هر کارخانه و مرکز توزیع دارای ظرفیتهای
متفاوتی میباشد که تنها یک ظرفیت از آنها مطابق با توابع هدف
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مساله فعال میگردد .مساله دارای سه تابع هدف میباشد :الف) تابع
هدف اول که که شامل بعد اقتصادی در خصوص هزینههای ثابت و
متغیر احداث و جریان مواد در سطوح مختلف زنجیرهتامین .ب) تابع
هدف دوم در رابطه با عملکردهای زیستمحیطی پ) تابع هدف سوم
در ارتباط با عملکردهای اجتماعی .البته شایان ذکر است که با توجه
به اینکه یکی از اصلیترین معضالت کشور بیکاری است ،جنبه بیکاری
نیز در مدل لحاظ شده است .با توجه به اینکه تابآوری در زنجیرهتامین
خصوصاً در تامین مواد اولیه توسط تامینکنندگان کمتر پرداخته شده،
در این مقاله نگاه ویژهای به مبحث تابآوری شدهاست .از آنجا که
مهمترین اصل ،رضایت مشتری است و بسیاری از اقالم فاسدشدنی
است ،شرایط حضور این اقالم در بازار هدف درنظر گرفته شدهاست تا
این اقالم هر چه سریعتر به بازار ارائه گردد .نظر به اینکه بسیاری از
شرکتهای خصوصی با محدودیت بودجه جهت ارسال اقالم رو به رو
هستند ،با درنظر گرفتن محدودیتهایی در مساله به حل این مشکل
نیز پرداخته شدهاست .بنابراین مقاله حاضر با درنظر گرفتن همزمان
ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی ،اشتغالزایی ،مخاطرات اختالالت و
محدودیت زمان ارسال محصوالت ،به نوآوری در حوزهی طراحی شبکه
زنجیرهتامین پایدار میپردازد.
در ادامه این مقاله در بخش دوم به شرح مساله ،مدل ریاضی و
رویکرد راهحل برنامهریزی آرمانی فازی تصادفی پرداخته خواهد شد.
در بخش سوم با استفاده از آزمایشات عددی ،مدل مساله مورد بررسی
و پیادهسازی قرار میگیرد .همچنین در این بخش به نتایج مدیریتی
حاصل از روشهای مختلف بهینهسازی چندهدفه نیز پرداخته
شدهاست .در بخش چهارم ،نتیجهگیری و پیشنهادات آتی ارائه شده و
در انتها به مراجع مورد استفاده در این مقاله اشاره شدهاست.

 -2روابط ریاضی
نمای شماتیک و کلی مساله زنجیرهتامین چندسطحی به شکل زیر
است:

شکل( :)1نمای کلی از مساله

در یک نگاه ،مشکل مساله ،طراحی یک زنجیرهتامین شامل
تامینکنندگان ،کارخانهها ،مراکز توزیع شده با هدف به حداقل رساندن
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هزینه و به حداکثر رساندن عملکرد زیستمحیطی و اجتماعی است.
این در حالیست که طراحی زنجیرهتامین نسبت به اختالالت
تامینکننده تابآور میباشد .این نیز یادآور میشویم که کاالهای تولید
شده در کارخانه از طریق مناطق سلولهای متوسط مراکز توزیع به
بازار توزیع میشوند .کارخانهها و مراکز توزیع را میتوان در ظرفیتهای
مختلف ( به عنوان مثال کوچک ،متوسط و بزرگ) که در هزینههای
ثابت و متغیر تولید و ذخیرهسازی تفاوت دارند ،تاسیس کرد .در
حملونقلهای متعدد ،این امکان وجود دارد که هزینه واحد حملونقل
اقالم بین گرههای زنجیرهتامین در دسترس باشد .هزینه مواد خام و
نمرات ارتباط عملکرد پایداری ممکن است از یک تامینکننده نسبت
به دیگری متفاوت باشد .عملکرد پایداری یک تامینکننده توسط یک
نمره عملکرد زیست محیطی و نمره عملکرد اجتماعی ارائه شده است.
تعیین عملکردهای زیستمحیطی و عملکردهای اجتماعی نیازمند یک
مجموعه از معیارهای ارزیابی است که بر اساس آن یک تامینکننده
میتواند ارزیابی شود .معیارهای ارزیابی برای عملکرد زیستمحیطی را
میتوان از معیارهای عملکرد جامع تصویب شده توسط روشهای
ارزیابی اثرات زیستمحیطی رسمی مانند  IMPACT 2002+و
 CML2001به دست آورد .و به طور مشابه ،معیارهای تعریفشده
توسط استانداردهای عملکرد اجتماعی و دستورالعملهای SA8000و
 GRIرا میتوان برای تنظیم معیار به منظور تعیین عملکردهای
اجتماعی مورد استفاده قرار داد.
هنگامی که معیارهای عملکرد زیستمحیطی و اجتماعی برقرار
میشود ،که عملکرد تامینکنندگان در برابر هر معیار ارزیابی خواهد
شد .یک نمره در مقیاس  1تا  10در برابر عملکرد هر معیار اختصاص
داده میشود ..یک روش دقیقتر برای تعیین مجموع نمرات ،اختصاص
یک وزن به هر معیار بر اساس درجه اهمیت آن و استفاده از یک روش
میانگین وزنی به توسعه روش مجموع وزن و نمرات عملکرد
زیستمحیطی و اجتماعی است.
از آنجا که تامین مواد اولیه در معرض اختالل است ،مجموعهای از
سناریوهای توسعه یافته برای نمایش شرایطی که در آن یک یا چند
تامینکننده در معرض اختاللاند درنظر گرفته شده است .هدف از این
مدل و روش ارائه شده در این بخش به منظور تعیین استراتژیهای
منابع ( به عنوان مثال ،مقدار خرید از هر تامینکننده ) و تصمیمگیری
طراحی شبکه ( به عنوان مثال محل و ظرفیت کارخانهها و اختالالت
مرکزی ) به حداقل رساندن هزینههای کلی زنجیرهتامین و به حداکثر
سازی عملکرد پایداری در تمامی ابعاد است.
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 -1-2مجموعهها و شاخصها
r

مجموعه ای از انواع مواد اولیه

 iمجموعهای از انواع کاال
n

مجموعه ای از تامینکنندگان

m

مجموعه ای از مکان نامزد برای کارخانهها

w

مجموعه ای از مکان نامزد مراکز توزیع

 jمجموعهای از مناطق بازار
 uمجموعهای از سطوح ظرفیت در کارخانهها
 vمجموعهای از سطوح ظرفیت در مرکز توزیع
مجموعهای از حالتهای حملونقل برای حملونقل محصوالت
k
از کارخانه به مراکز توزیع
مجموعهای از حالتهای حملونقل برای حملونقل محصوالت
l
از مراکز توزیع به مناطق بازار
 sمجموعهای از سناریوهای اختالل
 -2-2پارامترهای ورودی
𝑛𝑠𝑎 :برابر است با  1اگر تامینکننده  nسناریو  sرا مختل کند ،0 .در
غیر این صورت.
𝑚𝑛𝑟𝑎 :برابر است با  1اگر تامینکننده  nبرای تامین مواد اولیه r
برای کارخانه  mدر دسترس باشد؛  ،0در غیر این صورت
𝑖𝑟 :ℎمیزان مواد اولیه مورد نیاز  rبرای تولید یک واحد محصول i
(کیلوگرم)
𝑛𝑟𝑐 :ظرفیت تامین مواد خام  rتوسط تامینکننده ( nکیلوگرم)
𝑠𝑗𝑖𝑑 :تقاضا پیش بینی شده برای محصول  iدر منطقه بازار  jتحت
سناریوی ( sواحد)
𝑛𝑓 :هزینه ثابت ارزیابی و انتخاب تامینکننده ( nدالر)
𝑚𝑢𝑓 :هزینههای ثابت ایجاد یک کارخانه با سطح ظرفیت  uدر محل
( mدالر)
𝑤𝑣𝑓 :هزینه ثابت ایجاد یک مرکز توزیع با سطح ظرفیت  vدر محل
( wدالر)
𝑚𝑛𝑟𝑡 :هزینه متغیر خرید مواد اولیه  rاز تامینکننده  nبرای کارخانه
( mدالر  /واحد)
𝑚𝑖𝑔 :هزینه متغیر تولید یک واحد محصول  iدر کارخانه ( mدالر/
واحد)
𝑠𝑗𝑖𝑔هزینه یک واحد فروش از دست رفته برای محصول  iدر منطقه
بازار  jتحت سناریوی ( sدالر  /واحد)
𝑚𝑖 :ℎزمان پردازش برای تولید یک واحد محصول  iدر کارخانه m
(ثانیه)
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𝑚𝑢𝑐 :ظرفیت تولید کارخانه  mبا سطح ظرفیت u
𝑤𝑣𝑐 :ظرفیت ذخیرهسازی مرکز توزیع  wبا سطح ظرفیت v

𝑘𝑤𝑚𝑖𝑡 :هزینه واحد حملونقل برای انتقال کاال  iاز کارخانه  mبه
مرکز توزیع  wبا استفاده از حالت حمل و نقل k
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑡 :هزینه واحد حملونقل برای انتقال کاال  iاز مرکز توزیع  wبه
منطقه بازار  jبا استفاده از حالت حمل و نقل l
𝑘𝑤𝑚𝑖 :𝑡𝑡1مدت زمان حملونقل محصول  iاز کارخانه  mبه مرکز
توزیع  wتوسط وسیله حملونقل k
𝑙𝑗𝑤𝑖 :𝑡𝑡2مدت زمان حملونقل محصول  iاز مرکز توزیع  wبه بازار j
توسط وسیله حملونقل l
𝑚𝑛𝑟𝐸 :نمره عملکرد زیستمحیطی تامینکننده  nبرای عرضه مواد
خام  rبه کارخانه ( mنمره)
𝑚𝑛𝑟𝑒𝑒 :نمره عملکرد اجتماعی تامین کننده  nبرای عرضه مواد خام
 rبه کارخانه ( mنمره)
𝑠𝑄 :احتمال وقوع سناریو s
 :𝐵1بودجه در نظر گرفته شده برای حملونقل از کارخانه به مرکز
توزیع
 :𝐵2بودجه در نظر گرفته شده برای حملونقل از مرکز توزیع به بازار
هدف
 :𝑇1حداکثر مدت زمان ارسال تا دریافت محصول از کارخانه تا مرکز
توزیع
 :𝑇2حداکثر مدت زمان ارسال تا دریافت محصول از مرکز توزیع تا
بازار
 -3-2متغیرهای تصمیم
تصمیماتی که در این خصوص گرفته میشود شامل مکانیابی در
زنجیرهتامین و جریانات بین سطوح مختلف آن میباشد که به شرح
زیر است:
𝑛𝑋 :برابر است با  1اگر تامینکننده  nانتخاب شود؛  0در غیر این
صورت.
𝑚𝑢𝑋 :برابر است با  1اگر کارخانه با سطح ظرفیت  uدر محل m
تاسیس شود؛  0در غیر این صورت.
𝑤𝑣𝑋 :اگر یک مرکز توزیع با سطح ظرفیت  vکه در محل  wتاسیس

شود برابر با  1؛  ،0در غیر این صورت.
𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄 مقدار مواد خام  rتحت سناریو  sکه از تامینکننده  nبه
کارخانه  mحمل میشود.
𝑠
𝑚𝑖𝑃 :مقدار محصول  iکه در کارخانه  mتولید میشود تحت

سناریوی .s
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𝑠
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑌 :مقدار محصول  iکه از کارخانه  mبه مرکز توزیع  wحمل

میشود با استفاده از حمل و نقل نوع  kتحت سناریوی .s

𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄 𝑛𝑚𝑟𝑒 ∑ ∑ ∑

)(2

𝑀𝜖𝑚 𝑁𝜖𝑛 𝑅𝜖𝑟

𝑠
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌 :مقدار محصول  iکه از مرکز توزیع  wبه بازار منطقه  jبا استفاده
از مدل حمل و نقل  lتحت سناریوی .s
𝑠𝑗𝑖𝑌 :مقدار فروش از دست رفته محصول  iدر بازار منطقه  jتحت

سناریوی .s
 -4-2مدل ریاضی

تابع هدف ( )3در رابطه ( )3فرموله شده است.که به محاسبه
مجموع نمرات وزن اجتماعی تمامی تامینکنندگان تحت سناریوی s
پرداخته است .هدف اجتماعی در این مدل به حداکثر رساندن مقدار
تابع هدف ( )3میباشد .همانطور که بیان شد در این بخش جنبه
بیکاری نیز درنظر گرفته شده است و در میزان نمره عملکرد اجتماعی
تاثیر گذاشته است.
𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄 𝑛𝑚𝑟𝑒𝑒 ∑ ∑ ∑

)(3

با استفاده از یک روش برنامهریزی دومرحلهای به تدوین و فرموله
کردن مشکل مورد بررسی پرداختهایم .به همین منظور متغیرهای
تصمیمگیری به دو دسته تقسیم می شوند متغیرهای مستقل سناریو از
جمله 𝑛𝑋 𝑚𝑢𝑋 و 𝑤𝑣𝑋 متغیرهای وابسته به سناریو از جمله تمام
متغیرهای تصمیمگیری به جز برای 𝑛𝑋 𝑚𝑢𝑋 و 𝑤𝑣𝑋 باید توجه داشت
که تعیین مقادیر متغیرهای مستقل سناریو متکی به تحقق سناریو
است و آن در مرحله  1تعیین میشود .در مرحله اول تصمیم در
خصوص سناریو گرفته میشود و سپس امیدریاضی آنها محاسبه
میشود.
مدل ارائه شده دارای سه تابع هدف اولیه مربوط به عملکرد
اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی از زنجیرهتامین است .تابع هدف
( )1در معادله ( )1فرموله شده است که بیانگر هزینه عملکرد
زنجیرهتامین تحت سناریوی  sاست .اجزای معادله ( )1شامل
هزینههای ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان  ،هزینه ایجاد کارخانه،
هزینه ایجاد مراکز توزیع ،هزینه مواد اولیه ،هزینه تولید ،هزینه
حملونقل از کارخانه به مراکز توزیع ،هزینه حملونقل از مراکز توزیع
به مناطق بازار و هزینههای فروش از دست داده میباشد .هدف
اقتصادی برای به حداقل رساندن مقدار تابع هدف است.

𝑀𝜖𝑚 𝑁𝜖𝑛 𝑅𝜖𝑟

.
مدل ارائه شده شامل محدودیتهای زیر میباشد:
)(4

𝑀𝜖𝑚∀

)(5

𝑊𝜖𝑤∀

∑ 𝑋𝑢𝑚 ≤ 1
𝑈𝜖𝑢

∑ 𝑋𝑣𝑤 ≤ 1
𝑉𝜖𝑣

𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄
)≤ 𝑐𝑟𝑛 ∗ 𝑎𝑟𝑛𝑚 ∗ 𝑋𝑛 ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑛𝜖𝑁. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆 (6
𝑠
𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄 ∑
𝑚𝑖𝑝 𝑖𝑟≤ ∑ ℎ

)∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆 (7

𝐼𝜖𝑖

)(8

𝑁𝜖𝑛

𝑠
𝑠
𝑚𝑖𝑝
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑌 ∑ ∑ =

𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀.

𝐾𝜖𝑘 𝑊𝜖𝑤

)∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑠𝜖𝑆 (9

s

𝑠

𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌 ∑ ∑ = ∑ ∑ Yimwk
𝐿𝜖𝑙

)(10

𝐾𝜖𝑘 𝑀𝜖𝑚

𝐽𝜖𝑗

𝑠

s

𝑠
𝑗𝑖𝑑 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙 + Yij

𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑗𝜖𝐽.

𝐿𝜖𝑙 𝑊𝜖𝑤

𝑤𝑣𝑋 𝑤𝑣𝑓 ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑛 𝑋𝑛 + ∑ ∑ 𝑓𝑢𝑚 𝑋𝑢𝑚 +
𝑊𝜖𝑤 𝑉𝜖𝑣

𝑁𝜖𝑛

𝑀𝜖𝑚 𝑈𝜖𝑢

)(11

𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑛𝜖𝑁.

𝑛𝑋 𝑛𝑟𝑐) 𝑠𝑛𝑎 ≤ (1 −

𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄

𝑠
𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄 𝑚𝑛𝑟𝑡 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑚𝑖𝑝 𝑚𝑖𝑔 ∑ ∑ ∑ +
𝑆𝜖𝑠 𝑀𝜖𝑚 𝐼𝜖𝑖
s
𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘 Yimwk

𝑆𝜖𝑠 𝑀𝜖𝑚 𝑁𝜖𝑛 𝑅𝜖𝑟

∑ ∑ ∑ ∑ ∑+
𝑆𝜖𝑠

𝐾𝜖𝑘 𝑊𝜖𝑤 𝑀𝜖𝑚

𝑆𝜖𝑠 𝐿𝜖𝑙

𝐽𝜖𝑗

𝑊𝜖𝑤

𝑈𝜖𝑢

𝐼𝜖𝑖

𝑆𝜖𝑠

𝐽𝜖𝑗

𝐼𝜖𝑖

𝐼𝜖𝑖

𝑠
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑌 𝑚𝑖∑ ∑ ∑ ℎ
)≤ ∑ 𝑐𝑣𝑤 𝑋𝑣𝑤 ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑠𝜖𝑆 (13
𝑉𝜖𝑣

+ ∑ ∑ ∑ g sij Yijs

تابع هدف ( ،)2ارائه شده در معادله ( ،)2به محاسبه مجموع
نمرات وزن زیستمحیطی از تمامی تامینکنندگان تحت سناریوی s
پرداخته است .هدف محیطزیست در این مدل به حداکثر رساندن
مقدار تابع هدف ( )2است.
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)(12

𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑚𝜖𝑀.

𝑠
𝑚𝑖𝑝 𝑚𝑖∑ ℎ
𝑚𝑢𝑋 𝑚𝑢𝑐 ∑ ≤

𝐼𝜖𝑖

𝑠
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌 𝑙𝑗𝑤𝑖𝑡 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ +

)(1

∑
𝑀𝜖𝑚

)(14
)(15
)(16

𝐾𝜖𝑘 𝑀𝜖𝑚

𝐼𝜖𝑖

𝑠 ∀𝑖. 𝑚. 𝑤. 𝑘.

𝑠
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑌

𝑠 ∀𝑖. 𝑚. 𝑤. 𝑘.

𝑠
𝑠
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑀 ∗ 𝑧𝑧1
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑌 ≥

𝑠 ∀𝑖. 𝑤. 𝑗. 𝑙.

∗𝑀 ≤

𝑠
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑧𝑧1

𝑠
𝑠
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑧𝑧2
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌 ∗ 𝑀 ≤
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)(17

𝑠 ∀𝑖. 𝑤. 𝑗. 𝑙.

𝑠
𝑠
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑀 ∗ 𝑧𝑧2
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌 ≥

)(18

𝑠
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑡𝑡1𝑖𝑚𝑤𝑘 ∗ 𝑧𝑧1
𝑠 ≤ T1 ∀𝑖. 𝑚. 𝑤. 𝑘.

)(19

𝑠
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑡𝑡2𝑖𝑚𝑤𝑘 ∗ 𝑧𝑧2
≤ T2

)(20

𝑠 ∀𝑖. 𝑤. 𝑗. 𝑙.

s
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘 Yimwk
≤ B1
𝑆𝜖𝑠

)(21

𝐾𝜖𝑘 𝑊𝜖𝑤 𝑀𝜖𝑚

𝐼𝜖𝑖

𝑠′
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌 𝑙𝑗𝑤𝑖𝑡 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
≤ B2
𝑆𝜖𝑠 𝐿𝜖𝑙

𝐽𝜖𝑗

𝑊𝜖𝑤

𝐼𝜖𝑖

)(22
}𝑋𝑛 ϵ{0.1
𝑁𝜖𝑛∀
)(23
}𝑋𝑢𝑚 ϵ{0.1
𝑀𝜖𝑚∀ ∀𝑢𝜖𝑈.
)(24
}𝑋𝑣𝑤 ϵ{0.1
𝑊𝜖𝑤∀ ∀𝑢𝜖𝑈.
𝑠
)(25
𝑚𝑛𝑟𝑄
≥0
𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑛𝜖𝑁. ∀𝑚𝜖𝑀.
𝑠
𝑚𝑖𝑝
)(26
≥0
𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀.
𝑠
)(27
𝑘𝑤𝑚𝑖𝑌
𝑆𝜖𝑠∀ ≥ 0 ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑘𝜖𝐾.
𝑠′
)(28
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑌
𝑆𝜖𝑠∀ ≥ 0 ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑗𝜖𝐽. ∀𝑙𝜖𝐿.
)(29
Yijs ≥ 0
𝑆𝜖𝑠∀ ∀𝑖𝜖𝐼. . ∀𝑗𝜖𝐽.
𝑠
)𝑧𝑧1𝑖𝑚𝑤𝑘 ϵ{0.1} ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑘𝜖𝐾. ∀𝑠𝜖𝑆 (30
𝑠
)(31
𝑙𝑗𝑤𝑖𝑧𝑧2
𝑆𝜖𝑠∀ ϵ{0.1} ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑗𝜖𝐽. ∀𝑙𝜖𝐿.

محدودیت ( )4تضمین میکند که یک کارخانه بیش از یک ظرفیت
خود نمیتواند در یک محل نامزد شود.
محدودیت ( )5تضمین میکند که یک مرکز توزیع بیش از یک ظرفیت
خود نمیتواند در یک محل نامزد شود.
محدودیت ( )6تضمین میکند که عرضه مواد خام به کارخانه تنها با
تامینکنندگان موجود به کارخانه باشد.
محدودیت ( )7تحقق تضمین مواد خام مورد نیاز کارخانه را میدهد.
محدودیتهای ( )10( - )8نشان دهنده محدودیت تعادل جریان در
کارخانه ،مراکز توزیع و بازار است.
محدودیتهای ( )13( - )11به ترتیب اعمال محدودیت ظرفیت
تامینکنندگان ،کارخانهها و مراکز توزیع را نشان میدهد.
محدودیتهای ( )14و ( )15نشان میدهد که درصورتی که حملونقل
از کارخانه به مرکز توزیع صورت پذیرد متغیر موردنظر یک و در صورتی
که حملونقل فعال نگردد مقدار صفر را بگیرد.
محدودیتهای ( )16و ( )17نشان میدهد که درصورتی که حملونقل
از مرکزتوزیع به بازار صورت پذیرد متغیر موردنظر یک و در صورتی که
حملونقل فعال نگردد مقدار صفر را بگیرد.
محدودیتهای ( )18نشان دهنده حداکثر زمان موردنظر جهت رسیدن
کاال از کارخانه به مرکزتوزیع میباشد.
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محدودیت ( )19نشان دهنده حداکثر زمان موردنظر جهت رسیدن کاال
از مرکزتوزیع به بازار میباشد.
محدودیت ( ،)20محدودیت بودجه در خصوص حملونقل محصوالت
از کارخانه به مرکزتوزیع را بیان میکند.
محدودیت ( ،)21محدودیت بودجه در خصوص حملونقل محصوالت
از مرکزتوزیع به بازار را بیان میکند.
محدودیتهای ( )31( - )22متغیرهای تصمیمگیری را تعریف میکند.
 -5-2روش برنامهریزی آرمانی فازی تصادفی
در مسائل چند هدفه با اهداف متضاد ،هیچ راه حل منحصر به
فردی که بتواند همه اهداف را یک بار بهینهسازی کند وجود ندارد.
روش حل چندهدفه به دنبال یک راهحل معاوضه یا مجموعهای از
راهحلهای معاوضه (به اصطالح راهحلهای بهینه پارتو) که به طور
همزمان اهداف چندگانه را برآورده نماید ،میباشد .معموالً اهداف
متضاد با یکدیگرند .روشهای متعددی به حل مسائل ریاضی
چندهدفه توسعه داده شدهاند .مسلما ،روش مجموع وزن و
برنامهریزی آرمانی در میان سادهترین و محبوبترین تکنیکها
میباشند .در برنامهریزی آرمانی ،انحراف از اهداف حداقل میشود.
در این روش به اختصاص ضرایب وزنی به ارزش انحراف برای تولید
یک تابع هدف واحد و یکپارچه میپردازد .حال به تدوین و فرموله
کردن اهداف اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی از مرکز توزیع برای
حالت معمول که  s=1و هم برای شرایط اختالل زنجیرهتامین
میپردازیم .با استفاده از معادالت ( )3(-)1به عنوان سه تابع هدف
اولیه ،معادالت ( )34(-)32ارائه دهنده اهداف پایداری اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماع برای حالت معمول و معادالت ()37(-)35
به بیان اهداف برای شرایط تامین در حالت اختالل میپردازد)s>1( .
هدف ( 1به حداقل رساندن هزینه در حالت معمول):
=Minimize G1
∑ fn Xn + ∑ ∑ fum Xum + ∑ ∑ fvw Xvw
vϵV wϵW

nϵN

uϵU mϵM

+ ∑ ∑ ∑ t rnm Q rnm + ∑ ∑ g im pim
iϵI mϵM
s
t imwk Yimwk

rϵR nϵN mϵM

∑ ∑ ∑ ∑+
mϵM wϵW kϵK

iϵI

s
+ ∑ ∑ ∑ ∑ t iwjl Yiwjl
lϵL

)(32

jϵJ

g sij Yijs

wϵW

iϵI

∑ ∑+
jϵJ

iϵI
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هدف ( 2حداکثرسازی مجموع نمرات عملکرد زیستمحیطی در
حالت معمول):
Maximize G2
𝑚𝑛𝑟𝑄 𝑛𝑚𝑟𝑒 ∑ ∑ ∑ =

)(33

)(38
میزان رضایت از هدف :2
)(39

𝑀𝜖𝑚 𝑁𝜖𝑛 𝑅𝜖𝑟

هدف ( 3حداکثرسازی مجموع نمرات عملکرد اجتماعی در حالت
معمول):
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺3
𝑚𝑛𝑟𝑄 𝑚𝑛𝑟𝑒𝑒 ∑ ∑ ∑ =

)(34

𝑀𝜖𝑚 𝑁𝜖𝑛 𝑅𝜖𝑟

هدف ( 4به حداقل رساندن هزینه زنجیرهتامین که در حالت اختالل
عرضه انتظار میرود):
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺4
𝑚𝑢𝑋 𝑚𝑢𝑓 ∑ ∑ = ∑ 𝑓𝑛 𝑋𝑛 +
𝑁𝜖𝑛

𝑀𝜖𝑚 𝑈𝜖𝑢

𝑤𝑣𝑋 𝑤𝑣𝑓 ∑ ∑ +
𝑠
𝑚𝑛𝑟𝑄 𝑚𝑛𝑟𝑡 ∑ ∑ ∑(
𝑀𝜖𝑚 𝑁𝜖𝑛 𝑅𝜖𝑟

𝑠𝑞

𝑊𝜖𝑤 𝑉𝜖𝑣

𝑠 𝑞 }∑𝑠𝜖𝑆−{1
𝑠
𝑚𝑖𝑝 𝑚𝑖𝑔

∑ +
}𝑠𝜖𝑆−{1

∑ ∑+
𝑀𝜖𝑚

𝐼𝜖𝑖

s
+ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘 Yimwk
𝐾𝜖𝑘 𝑊𝜖𝑤 𝑀𝜖𝑚

𝐼𝜖𝑖

𝑗𝑖𝑠𝑌 𝑗𝑖𝑠𝑔 ∑ ∑ + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑤𝑗𝑙 𝑌𝑠𝑖𝑤𝑗𝑙 +
𝐽𝜖𝑗

𝐼𝜖𝑖

𝐿𝜖𝑙

𝐽𝜖𝑗 𝑊𝜖𝑤

𝐼𝜖𝑖

()35
هدف ( 5حداکثر رساندن مجموع نمرات عملکرد زیستمحیطی که
در حالت اختالل عرضه انتظار میرود):
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺5
𝑠𝑞
∑ ∑ ∑ ∑=
𝑒
)𝑄 𝑠 (36
𝑚𝑛𝑟 𝑚𝑛𝑟 𝑠 𝑞 }∑𝑠𝜖𝑆−{1
}𝑟𝜖𝑅 𝑛𝜖𝑁 𝑚𝜖𝑀 𝑠𝜖𝑆−{1

هدف ( 6حداکثر رساندن مجموع نمرات عملکرد اجتماعی که در حالت
اختالل عرضه انتظار میرود):
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺6
𝑠𝑞
∑ ∑ ∑ ∑=
𝑒𝑒
)𝑄 𝑠 (37
𝑚𝑛𝑟 𝑚𝑛𝑟 𝑠 𝑞 }∑𝑠𝜖𝑆−{1
}𝑟𝜖𝑅 𝑛𝜖𝑁 𝑚𝜖𝑀 𝑠𝜖𝑆−{1

در برنامهریزی فازی برای بیان اهمیت نسبی هر هدف میزان رضایت
استفاده شده است  .معادالت ( )33( - )28تدوین و فرموله کردن میزان
رضایت از هر هدف را نشان میدهند.
میزان رضایت از هدف :1
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𝛽1 − 𝐺1
𝛽1 − 𝛼1

= 𝜇1

𝐺2 − 𝛽2
𝛼2 − 𝛽2

= 𝜇2

میزان رضایت از هدف :3
)(40

𝐺3 − 𝛽3
𝛼3 − 𝛽3

𝜇3
=

میزان رضایت از هدف :4
)(41

𝛽4 − 𝑂4
𝛽4 − 𝛼4

= 𝜇4

میزان رضایت از هدف:5
)(42

𝐺5 − 𝛽5
𝛼5 − 𝛾5

= 𝜇5

میزان رضایت از هدف :6
𝜇6

𝐺6 − 𝛽6
=
)(43
𝛼6 − 𝛾6
که در آن  α6-α1داللت بر سطح آرمان اهداف  6-1را دارد.
 β1و  β4به ترتیب نشان دهنده حد تحمل باالیی محدودیت برای کل
هزینه زنجیرهتامین در حالت معمول (هدف  )1و شرایط عرضه
اختالالت (هدف  )4دارد.
 β2و  β5به ترتیب داللت بر حد تحمل پایین برای مجموع نمرات
عملکرد زیستمحیطی در حالت معمول (هدف  )2و شرایط عرضه
اختالل (هدف  )5دارد β3.و  β6به ترتیب داللت بر حد تحمل پایین
برای مجموع نمرات عملکرد اجتماعی در حالت معمول (هدف  )3و
شرایط عرضه اختالل (هدف  )6دارد .زبانی که مورد استفاده برای بیان
اهمیت نسبی هر یک از هدف در نظر گرفته شده است شامل " به
طور قابل توجهی مهمتر" " ،نسبتا مهمتر" " ،کمی مهمتر "و" به
همان اندازه مهم" است .به عنوان مثال هدف  1را میتوان از هدف 2
به طور قابل توجهی مهمتر ،و هدف  2میتواند به همان اندازه به هدف
 3مهم باشد.

 -3نتایج عددی
از آنجا که اهداف مساله با یکدیگر در تعارض قرار دارند و
پاسخی وجود ندارد که همزمان تمامی اهداف را بهینه نماید ،مساله
دارای پاسخ بهینه پارتویی میباشد .بهعبارتی به ازای هر جواب شدنی
که تابع هدف اول ,مجموع هزینهها ،را کمینه میکند ،مسبب کاهش
تابع هدف دوم ،اثرات زیستمحیطی و اجتماعی نیز میگردد که بیانگر
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تعارض مابین اهداف مساله میباشد .هدف یافتن نقاط بهینه پارتویی
مساله میباشد .نتایج به دست آمده از یک آزمایش عددی جهت نمایش
تعارض بین اهداف مطابق اشکال زیر است.

10000000

مجموع هزینهها

8000000
6000000
4000000

میزان كیفیت پاسخها

تعارض بین توابع هدف حداقلسازی هزینهها
و حداکثرسازی اثرات زیستمحیطی

داشت که در حل این مسائل ،تابع هدف اول دارای بیشترین اهمیت از
نظر تصمیمگیرنده را داشته است.
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شکل ( :)2تعارض بین توابع هدف مجموع هزینهها و اثرات زیستمحیطی

همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود تعارض مابین توابع
هدف اول و دوم نمایش داده شدهاست ،که با افزایش اثرات
زیستمحیطی موجب افزایش مجموع هزینههای مساله میگردد.
تعارض مابین توابع هدف حداقلسازی
هزینهها و حداكثرسازی اثرات اجتماعی

شکل ( :)4میزان نزدیکی و کیفیت پاسخ روشهای حل بهینهسازی چندهدفه

در شکل ( ،)4میزان نزدیکی و کیفیت پاسخ روشهای
بهینهسازی چندهدفه نسبت به حل ایدهآل نمایش داده شدهاست ،به
عبارت دیگر شکل ( )4نشان میدهد که نسبت جواب متناظر با هر
روش حل چندهدفه به حل ایدهآل چه مقدار میباشد و این میزان در
سایر مسائل متفاوت است.

 -4نتیجه و جمعبندی
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شکل (:)3
در شکل ( ،)3تعارض مابین توابع هدف اول و سوم نمایش
داده شده است ،که با افزایش اثرات اجتماعی موجب افزایش مجموع
هزینههای میگردد.
شایان ذکر است ،مساله با استفاده از نرمافزار گمز24.1.3 ،
حلکنندهی  CPLEXتوسط رایانهای با مشخصات Intel Core i5
تعارض بین توابع هدف مجموع هزینهها و اثرات اجتماعی

و  4 GBاجرا و حل شدهاست .در انتها مساله به روشهای اپسیلون
محدودیت ،لگزیکوگرافی و الپی متریک نیز حل گردید و پس از
بررسی نتایج ،پاسخ برنامهریزی آرمانی فازی تصادفی به حل ایدهآل
نزدیکتر بودهاست .میزان نزدیکی پاسخها از طریق روشهای حل
بهینهسازی چندهدفه در شکل ( )4نمایش داده شده است .باید توجه
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روشهای حل بهینهسازی چندهدفه

در این مقاله یک شبکه زنجیرهتامین چند سطحی که شامل
تامینکنندگان ،کارخانهها ،مراکز توزیع و بازارها میباشد ،هدف مساله،
مکانیابی کارخانهها و مراکز توزیع بالقوه با ظرفیتهای موردنظر است.
مساله دارای سه تابع هدف میباشد که ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی
و اجتماعی را شامل میشود .ریسک اختالالت تامینکنندگان که یکی
از دغدغههای اصلی مراکز تولیدی و کارخانهها میباشد نیز در مدل
مساله لحاظ شدهاست .در این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه معرفی
شد که با استفاده از یک رویکرد عملکرد پایداری برای تعیین کمیت
عملکرد زیستمحیطی و اجتماعی در زنجیرهتامین چندسطحی که
توسط روش برنامهریزی آرمانی فازی تصادفی راه حل موازنه برای
توسعه یک زنجیرهتامین پایداری و تابآوری ارائه شد.
در مطالعات آتی نیز با توجه به اینکه بسیاری از تامینکنندگان،
مواد خام را به صورت دستهای بستهبندی مینمایند میتوان
سیستمهای سفارشدهی محصوالت را نیز وارد مدل کرد و البته
ضریب نرخ تورم را نیز در مساله لحاظ کرد .از آنجا که با افزایش تعداد
نقاط تقاضا ابعاد مساله از طریق جریانات کاال و فعالسازی مکانهای
بالقوه زیاد میشود ،به همین منظور میتوان از مفهوم مکانیابی هاب
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