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 چکیده

ران مدیشود تا است و این امر موجب میتبدیل شدهها سازمان اصلی جدانشدنی از استراتژیبه تامین پایدار امروزه مدیریت زنجیره

ر گرفتن ظتامین پایدار با درنسازی طراحی شبکه زنجیرهبه ارائه یک مدل بهینه این مقاله. تر و تاثیرگذارتری را اتخاذ نمایندتصمیمات آگاهانه

محیطی، موضوع عدم اشتغال بر عوامل اقتصادی و زیست است. مدل ارائه شده قادر است عالوههای تدارک و مخاطرات اختالالت پرداخته زمان

فازی  آرمانی ریزیبرنامهسازی چندهدفه مبتنی بر به توسعه یک رویکرد بهینهدر این مقاله  تامین لحاظ نماید.حین طراحی زنجیره نیز را

 به دست آمده است. ایشات عددیآزم انجاماز  مدیریتی است. نتایجپرداخته شده روش امتیازدهی عملکرد پایداریتصادفی و 

 كلمات كلیدی 
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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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 مقدمه -1

شعار در کسب و کار های اخیر به یک واژه پایداری در سال

گذاری ها اهمیت استراتژیک سرمایهبیشتر سازمانتبدیل شده است و 

 ریزی و برنامهطراحی شوند. همچنین را متوجه می پایداری

خوبی برای گستردگی از طریق  تامین در موقعیت بسیارهایزنجیره

در . محیطی و اجتماعی قرار داردیکپارچگی اهداف اقتصادی، زیست

تواند به گیری میاین محیط توسعه و مدل تحلیلی و ابزارهای تصمیم

تر و تاثیرگذارتر کمک نماید. در طول ها جهت تصمیم آگاهانهسازمان

تامین یت زنجیرهدو دهه گذشته تحقیقات دانشگاهی در طراحی و مدیر

 . [1]است  داشتهپایدار توسعه قابل توجهی 

اما  شده پرداختهتامین پایدار در بسیاری از تحقیقات به زنجیره

تامین به تحمل های پایداری در ظرفیت زنجیرههمچنان مفهوم شیوه

توسعه پایدار عالوه بر بعد در مانده است. نزوا باقیاختالالت در ا

 شود.ای میمحیطی و اجتماعی نیز توجه ویژهاقتصادی، به ابعاد زیست

به عنوان مفهوم توصیفی دیدی نسبت به خواص دینامیکی آوری تاب

در  آوریتاب .دهدمحیطی و اقتصادی را میزیست هایسیستم

الت و تامین به جذب اختالزنجیرهتوان ظرفیت تامین را میزنجیره

با  .[2]در مواجهه با اختالالت تعریف کردحفظ عملکرد و ساختار اولیه 

به افزایش فرکانس و شدت بالیای طبیعی و همچنین جریان  توجه

یک شرکت می تواند  که عملی، پرخطرترین [3]مداوم از فجایع انسانی

 .برای آن درنظر نگیرد انجام دهد این است که هیچ برنامه احتمالی

ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر توسعه پایدار توسعه

های آینده برای تامین نیاز خود برآورده نماید. انداختن توانایی نسل

 و پایداری مفاهیم مستقل هستند. آوریتابالبته باید توجه داشت که 

 -تامین پایدارزنجیرهود ف ما در این مقاله بررسی چگونگی بهبهد .[4]

تواند همراه با توسعه باشد که میو تجزیه و تحلیل آن می آوریتاب

 باشد.  آوریتابو  یتامین پایدارزنجیره

تامین کمتر در سطوح زنجیره آوریتابهای اخیر به در طی سال

توجه در این مقاله  .پرداختند پایداری غالباً بهمحققان و  شدهتوجه 

، [5] دانته و همکاراناست.  ای به نقش مکملی این دو عامل شدهویژه

با معرفی یک بعد جدید ها سیستم آوریتاببرای اولین بار به مقایسه 

 در علم مواد پرداختند.، به نام استرس، آوریتاببه مدل سیستم 

توسط همکاری  آوریتابتاثیر  به مقایسه ،[6] رودریگو ریس و شیمون

تحت هدف و اختالالت  آوریتابهای عرضه و در مکان شناسی شبکه

دهند که عوامل اند. آنان با استفاده از نتایج نشان میتصادفی پرداخته

توسط همکاری با قوانین به  آوریتابشبکه عرضه با استفاده از ارتباط 

د بدون آنکه در عملیات شوطور قابل توجهی باعث افزایش خدمات می

به ، [7] و همکاران کومار یابد.های قابل توجهی افزایش دی هزینهعا

ه پرداختند. آنان سه هدف حل چندهدفه مشکل انتخاب فروشند

سازی عدم پذیرش و کمینه کردن سازی هزینه شبکه، کمینهکمینه

 تاخیر در شبکه  تحویل را درنظر گرفتند. در انتها نیز پیشنهاد رویکردی

بینانه در محیط فازی و فراهم کردن برای توانایی اداره موقعیت واقع

زنجیره تامین را ارائه  گیری بهتر برای انتخاب فروشنده درابزار تصمیم

در مقاله خود یک مدل خطی چندهدفه  ،[8]و همکاران اِمید  دادند.

اطالعات توسعه دادند. آنان برای نخستین فازی را برای غلبه بر ابهام از 

کننده، از یک تکنیک بار در یک مساله فازی انتخاب تامین

گیرنده گیری فازی نامتقارن استفاده کردند که در آن تصمیمتصمیم

آنا و   دهد.های مختلفی را برای فعال کردن رابطه به معیارها میوزن

به توسعه یک مدل دقیق و یک چارچوب تحلیلی برای ، [9] الدیمر

اند. آنان دو چارچوب تامین پایدار پرداختههای زنجیرهطراحی شبکه

ر گرفته که پس از آن سازی شبکه و الگوریتم آن را درنظبهینه مدل

حل برای یک نمونه طیف عددی طراحی نیز به محاسبه راه

 تامین پایدار به منظور نشان دادن رویکرد خود فراهم کردند.زنجیره

تامین سازی چندهدفه زنجیرهیک مدل بهینه [10]ژانگ و همکاران 

ارائه دادند که شامل سه شاخص پایداری هزینه کل، مدت  را پایدار

پابلو گارسیا و  درنظر گرفتند. است را ایزمان و انتشار گازهای گلخانه

تامین ای طراحی زنجیرهیک برنامه تصادفی دو مرحله ،[11]همکاران 

های کاندید مراکز توزیع فرموله اختالالت در مکانتحت خطر  آوریتاب

های سرمایه گذاری ها هدف به حداقل رساندن مجموع هزینهکردند. آن

های توزیع مورد انتظار در طول افق زمانی متناهی را با درنظر و هزینه

هایی همچون انتخاب مکان توزیع، تعیین ظرفیت گرفتن محدودیت

ختلف و ایجاد استراتژی توزیع در حالت سازی برای کاالهای مذخیره

ریزی ، دو هدف را در برنامه[12]آکو و پترویچ  اختالالت پرداختند.

ها در مقاله خود با تعریف یک تابع تجمعی با آرمانی بررسی کردند. آن

درنظر گرفتن درجه دستیابی به اهداف و درجه رضایت روابط فازی، با 

سازی را بررسی میان اهداف مدل استفاده از روش فازی روابط مبهم

 ، ترکیب صحیح، مدل غیرخطی[13] حسنی و خسروجردی .کردند

تامین پایدار جهانی تحت عدم قطعیت را بررسی برای طراحی زنجیره

پذیری به منظور کاهش خطر ها شش راهبرد انعطافکردند. آن

 اند. همگرایی ابتال به اختالالت را ارائه داده

که شامل تامین چندسطحی ک زنجیرهی در این مقاله

درنظر  باشد،می کنندگان، کارخانجات، مراکز توزیع و بازار هدفتامین

کنندگان در معرض اختالالت قرار دارند و ممکن . تامیناستگرفته شده

های اند. مکانباشند و گاهی دارای اختاللاست در دسترس ن

پس از بررسی مناطق  شند کهباکارخانجات و مراکز توزیع بالقوه می

های د، البته هر کارخانه و مرکز توزیع دارای ظرفیتنگرداحداث 

ها مطابق با توابع هدف باشد که تنها یک ظرفیت از آنمتفاوتی می
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الف( تابع  :باشدگردد. مساله دارای سه تابع هدف میمساله فعال می

های ثابت و که شامل بعد اقتصادی در خصوص هزینههدف اول که 

تابع تامین. ب( واد در سطوح مختلف زنجیرهممتغیر احداث و جریان 

تابع هدف سوم  پ(محیطی ر رابطه با عملکردهای زیستهدف دوم د

با توجه  شایان ذکر است که البتهعملکردهای اجتماعی.  با در ارتباط

جنبه بیکاری  ،ستا ت کشور بیکاریترین معضالاز اصلیبه اینکه یکی 

تامین آوری در زنجیرهبا توجه به اینکه تاب نیز در مدل لحاظ شده است.

، کنندگان کمتر پرداخته شدهتامین مواد اولیه توسط خصوصاً در تامین

. از آنجا که استشدهآوری به مبحث تاب اینگاه ویژه در این مقاله

و بسیاری از اقالم فاسدشدنی  رضایت مشتری است ،مهمترین اصل

است تا شدهبازار هدف درنظر گرفته  است، شرایط حضور این اقالم در

نظر به اینکه بسیاری از  تر به بازار ارائه گردد.این اقالم هر چه سریع

های خصوصی با محدودیت بودجه جهت ارسال اقالم رو به رو شرکت

اله به حل این مشکل هایی در مس، با درنظر گرفتن محدودیتهستند

بنابراین مقاله حاضر با درنظر گرفتن همزمان  است.نیز پرداخته شده

و  تاختالالطرات مخازایی، محیطی، اشتغالابعاد اقتصادی، زیست

ی طراحی شبکه به نوآوری در حوزه ،محدودیت زمان ارسال محصوالت

 پردازد.تامین پایدار میزنجیره

به شرح مساله، مدل ریاضی و  دومدر ادامه این مقاله در بخش  

پرداخته خواهد شد.  ریزی آرمانی فازی تصادفیبرنامه حلرویکرد راه

مدل مساله مورد بررسی  ،آزمایشات عددیبا استفاده از  سومدر بخش 

همچنین در این بخش به نتایج مدیریتی . گیردمیسازی قرار و پیاده

پرداخته نیز سازی چندهدفه ای مختلف بهینههحاصل از روش

گیری و پیشنهادات آتی ارائه شده و در بخش چهارم، نتیجهاست. شده

 است.اشاره شده مورد استفاده در این مقاله مراجعبه  در انتها

 روابط ریاضی -2

تامین چندسطحی به شکل زیر نمای شماتیک و کلی مساله زنجیره

 است:

 
 مساله: نمای کلی از (1)لشک

تامین شامل یک زنجیرهدر یک نگاه، مشکل مساله، طراحی 

با هدف به حداقل رساندن  ها، مراکز توزیع شده، کارخانهکنندگانتامین

محیطی و اجتماعی است. هزینه و به حداکثر رساندن عملکرد زیست

تامین نسبت به اختالالت ست که طراحی زنجیرهاین در حالی

شویم که کاالهای تولید باشد. این نیز یادآور مییم آورتابکننده تامین

های متوسط مراکز توزیع به شده در کارخانه از طریق مناطق سلول

های توان در ظرفیتها و مراکز توزیع را میکارخانه شوند.بازار توزیع می

های مختلف ) به عنوان مثال کوچک، متوسط و بزرگ( که در هزینه

سازی تفاوت دارند، تاسیس کرد. در ذخیرهثابت و متغیر تولید و 

نقل وهای متعدد، این امکان وجود دارد که هزینه واحد حملنقلوحمل

هزینه مواد خام و  تامین در دسترس باشد.های زنجیرهاقالم بین گره

کننده نسبت نمرات ارتباط عملکرد پایداری ممکن است از یک تامین

کننده توسط یک ایداری یک تامینبه دیگری متفاوت باشد. عملکرد پ

. ارائه شده است و نمره عملکرد اجتماعی نمره عملکرد زیست محیطی

محیطی و عملکردهای اجتماعی نیازمند یک تعیین عملکردهای زیست

کننده مجموعه از معیارهای ارزیابی است که بر اساس آن یک تامین

محیطی را معیارهای ارزیابی برای عملکرد زیست تواند ارزیابی شود.می

های توان از معیارهای عملکرد جامع تصویب شده توسط روشمی

و   +IMPACT 2002محیطی رسمی مانند ارزیابی اثرات زیست

CML2001 .شده و به طور مشابه، معیارهای تعریف به دست آورد

و  SA8000 هایتوسط استانداردهای عملکرد اجتماعی و دستورالعمل

GRI توان برای تنظیم معیار به منظور تعیین عملکردهای را می

 اجتماعی مورد استفاده قرار داد.

محیطی و اجتماعی برقرار هنگامی که معیارهای عملکرد زیست

کنندگان در برابر هر معیار ارزیابی خواهد شود، که عملکرد تامینمی

کرد هر معیار اختصاص در برابر عمل 10تا  1شد. یک نمره در مقیاس 

اختصاص  ،تر برای تعیین مجموع نمراتشود.. یک روش دقیقداده می

و استفاده از یک روش آن یک وزن به هر معیار بر اساس درجه اهمیت 

میانگین وزنی به توسعه روش مجموع وزن و نمرات عملکرد 

 محیطی و اجتماعی است.زیست

ای از اختالل است، مجموعهاز آنجا که تامین مواد اولیه در معرض 

سناریوهای توسعه یافته برای نمایش شرایطی که در آن یک یا چند 

اند درنظر گرفته شده است. هدف از این کننده در معرض اختاللتامین

های مدل و روش ارائه شده در این بخش به منظور تعیین استراتژی

گیری ه ( و تصمیمکنندمنابع ) به عنوان مثال، مقدار خرید از هر تامین

ها و اختالالت طراحی شبکه ) به عنوان مثال محل و ظرفیت کارخانه

تامین و به حداکثر های کلی زنجیرهمرکزی ( به حداقل رساندن هزینه

  است. تمامی ابعادسازی عملکرد پایداری در 
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 هاها و شاخصمجموعه  -1-2

r مجموعه ای از انواع مواد اولیه 

i از انواع کاالای مجموعه   

n کنندگانمجموعه ای از تامین 

m هامجموعه ای از مکان نامزد برای کارخانه 

w مجموعه ای از مکان نامزد مراکز توزیع 

j ای از مناطق بازارمجموعه 

u هاای از سطوح ظرفیت در کارخانهمجموعه 

v مرکز توزیعای از سطوح ظرفیت در مجموعه 

k 
نقل محصوالت ونقل برای حملوهای حملای از حالتمجموعه

 از کارخانه به مراکز توزیع

l 
نقل محصوالت ونقل برای حملوهای حملای از حالتمجموعه

 از مراکز توزیع به مناطق بازار
s ای از سناریوهای اختاللمجموعه 

 پارامترهای ورودی -2-2

𝑎𝑠𝑛 : کننده اگر تامین 1برابر است باn  سناریوs  .در ، 0را مختل کند

 .غیر این صورت

𝑎𝑟𝑛𝑚 : کننده اگر تامین 1برابر است باn  برای تامین مواد اولیهr 

 ، در غیر این صورت0؛ باشددر دسترس  m برای کارخانه

ℎ𝑟𝑖 : میزان مواد اولیه مورد نیازr  برای تولید یک واحد محصولi 

 )کیلوگرم(

𝑐𝑟𝑛 :  ظرفیت تامین مواد خامr کننده تامین توسطn )کیلوگرم( 

𝑑𝑖𝑗
𝑠 :برای محصول  شده تقاضا پیش بینیi  در منطقه بازارj  تحت

 )واحد( s سناریوی

𝑓𝑛 :کننده ارزیابی و انتخاب تامین هزینه ثابتn )دالر( 

𝑓𝑢𝑚 :های ثابت ایجاد یک کارخانه با سطح ظرفیت هزینهu  در محل

m )دالر( 

𝑓𝑣𝑤 : هزینه  ثابت ایجاد یک مرکز توزیع با سطح ظرفیتv  در محل

w )دالر( 
𝑡𝑟𝑛𝑚 : هزینه متغیر خرید مواد اولیهr  کنندهتامیناز n کارخانه  برای

m )دالر / واحد( 
𝑔𝑖𝑚 : محصولهزینه متغیر تولید یک واحد i  در کارخانهm  /دالر(

 واحد(
𝑔𝑖𝑗

𝑠واحد فروش از دست رفته برای محصول  یک هزینهi  در منطقه

 )دالر / واحد( sتحت سناریوی  jبازار 
ℎ𝑖𝑚 : زمان پردازش برای تولید یک واحد محصولi در کارخانه m 

 )ثانیه(

𝑐𝑢𝑚 :ظرفیت  تولید کارخانه m  با سطح ظرفیتu  

𝑐𝑣𝑤 : سازی مرکز توزیع ظرفیت ذخیرهw  با سطح ظرفیتv   
𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘 : نقل برای انتقال کاال وهزینه واحد حملi  از کارخانهm  به

   kبا استفاده از حالت حمل و نقل  wمرکز توزیع 
𝑡𝑖𝑤𝑗𝑙 : برای انتقال کاال نقل وحملهزینه واحدi  از مرکز توزیعw  به

 lبا استفاده از حالت حمل و نقل  jمنطقه بازار 
𝑡𝑡1𝑖𝑚𝑤𝑘: ونقل محصول مدت زمان حملi  از کارخانهm  به مرکز

 kنقل وتوسط وسیله حمل wتوزیع 

𝑡𝑡2𝑖𝑤𝑗𝑙: ونقل محصول مدت زمان حملi  از مرکز توزیعw  به بازارj 

 lنقل وتوسط وسیله حمل
𝐸𝑟𝑛𝑚: کننده محیطی تامیننمره عملکرد زیستn  برای عرضه مواد

 )نمره( m به کارخانه rخام 

𝑒𝑒𝑟𝑛𝑚:  نمره عملکرد اجتماعی تامین کنندهn  برای عرضه مواد خام

r  به کارخانهm )نمره(  

𝑄𝑠:  احتمال وقوع سناریوs  
𝐵1: ونقل از کارخانه به مرکز بودجه در نظر گرفته شده برای حمل

 توزیع
𝐵2:  ونقل از مرکز توزیع به بازار شده برای حملبودجه در نظر گرفته

 هدف

𝑇1:  حداکثر مدت زمان ارسال تا دریافت محصول از کارخانه تا مرکز

 توزیع
𝑇2:   حداکثر مدت زمان ارسال تا دریافت محصول از مرکز توزیع تا

 بازار

 متغیرهای تصمیم -3-2

یابی در شامل مکانشود گرفته میدر این خصوص تصمیماتی که 

باشد که به شرح تامین و جریانات بین سطوح مختلف آن میزنجیره

 :استزیر 
𝑋𝑛 :کننده اگر تامین 1با  است برابرn  در غیر این  0شود؛ انتخاب

 صورت.

𝑋𝑢𝑚 :  اگر کارخانه با سطح ظرفیت  1با است برابرu  در محلm 

 در غیر این صورت. 0تاسیس شود؛ 
𝑋𝑣𝑤 :  اگر یک مرکز توزیع با سطح ظرفیتv  که در محلw  تاسیس

 .، در غیر این صورت0؛  1شود برابر با 

𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠  مقدار مواد خام r  تحت سناریوs  کننده مینکه از تاn  به

 شود.حمل می  mکارخانه  

𝑃𝑖𝑚
𝑠

 شود تحت تولید می mکه در کارخانه  iمقدار محصول : 

 .sسناریوی 
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𝑌𝑖𝑚𝑤𝑘
𝑠 : مقدار محصولi  که از کارخانهm  به مرکز توزیعw  حمل

 .sتحت سناریوی  kمیشود با استفاده از حمل و نقل نوع 

𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠 :مقدار محصول i  که از مرکز توزیعw  به بازار منطقهj   با استفاده

 .sتحت سناریوی  lاز مدل حمل و نقل 

𝑌𝑖𝑗
𝑠 : مقدار فروش از دست رفته محصولi  در بازار منطقه j  تحت

 .sسناریوی 

 ریاضی مدل -4-2

ای به تدوین و فرموله ریزی دومرحلهبا استفاده از یک روش برنامه

ایم. به همین منظور متغیرهای کردن مشکل مورد بررسی پرداخته

شوند متغیرهای مستقل سناریو از گیری به دو دسته تقسیم میتصمیم

متغیرهای وابسته به سناریو از جمله تمام  𝑋𝑣𝑤و  𝑋𝑛 𝑋𝑢𝑚جمله 

باید توجه داشت  𝑋𝑣𝑤و  𝑋𝑛 𝑋𝑢𝑚گیری به جز برای میممتغیرهای تص

که تعیین مقادیر متغیرهای مستقل سناریو متکی به تحقق سناریو 

در مرحله اول تصمیم در  شود.تعیین می 1است و آن در مرحله 

ها محاسبه شود و سپس امیدریاضی آنخصوص سناریو گرفته می

 شود.می

ابع هدف اولیه مربوط به عملکرد مدل ارائه شده دارای سه ت

تامین است. تابع هدف محیطی و اجتماعی از زنجیرهاقتصادی، زیست

( فرموله شده است که بیانگر هزینه عملکرد 1( در معادله )1)

( شامل 1ست. اجزای معادله )ا sتامین تحت سناریوی زنجیره

کنندگان ، هزینه ایجاد کارخانه، های ارزیابی و انتخاب تامینهزینه

هزینه ایجاد مراکز توزیع، هزینه مواد اولیه، هزینه تولید، هزینه 

کز توزیع از مرانقل وحملنقل از کارخانه به مراکز توزیع، هزینه وحمل

باشد. هدف های فروش از دست داده میبه مناطق بازار و هزینه

 به حداقل رساندن مقدار تابع هدف است.اقتصادی برای 

∑  

𝑛𝜖𝑁

𝑓𝑛𝑋𝑛 + ∑  

𝑢𝜖𝑈

∑ 𝑓𝑢𝑚𝑋𝑢𝑚

𝑚𝜖𝑀

+ ∑  

𝑣𝜖𝑉

∑ 𝑓𝑣𝑤𝑋𝑣𝑤

𝑤𝜖𝑊

+ ∑  ∑  

𝑛𝜖𝑁𝑟𝜖𝑅

∑ ∑  

𝑠𝜖𝑆

𝑡𝑟𝑛𝑚𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠

𝑚𝜖𝑀

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑠𝜖𝑆

𝑔𝑖𝑚𝑝𝑖𝑚
𝑠

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑘𝜖𝐾

∑  

𝑠𝜖𝑆

𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘Yimwk
s

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑗𝜖𝐽

∑ ∑  

𝑠𝜖𝑆

 

𝑙𝜖𝐿

𝑡𝑖𝑤𝑗𝑙𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑗𝜖𝐽

∑  

𝑠𝜖𝑆

gij
s Yij

s                                                         (1) 

(، به محاسبه مجموع 2(، ارائه شده در معادله )2تابع هدف )

 sکنندگان تحت سناریوی محیطی از تمامی تامینات وزن زیستنمر

زیست در این مدل به حداکثر رساندن هدف محیطپرداخته است. 

 ( است.2مقدار تابع هدف )

∑  

𝑟𝜖𝑅

∑  

𝑛𝜖𝑁

∑  

𝑚𝜖𝑀

𝑒𝑟𝑚𝑛𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠                                                   (2)   

( فرموله شده است.که به محاسبه 3( در رابطه )3تابع هدف )

 sکنندگان تحت سناریوی امینمجموع نمرات وزن اجتماعی تمامی ت

اندن مقدار پرداخته است. هدف اجتماعی در این مدل به حداکثر رس

همانطور که بیان شد در این بخش جنبه باشد. ( می3تابع هدف )

بیکاری نیز درنظر گرفته شده است و در میزان نمره عملکرد اجتماعی 

 تاثیر گذاشته است.

∑  

𝑟𝜖𝑅

∑  

𝑛𝜖𝑁

∑  

𝑚𝜖𝑀

𝑒𝑒𝑟𝑚𝑛𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠                                                (3) 

. 

 :باشدهای زیر میمدل ارائه شده شامل محدودیت

∑  

𝑢𝜖𝑈

𝑋𝑢𝑚 ≤ 1                   ∀𝑚𝜖𝑀                                       (4) 

 

∑  

𝑣𝜖𝑉

𝑋𝑣𝑤 ≤ 1                     ∀𝑤𝜖𝑊                                      (5) 

 

𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠 ≤ 𝑐𝑟𝑛 ∗ 𝑎𝑟𝑛𝑚 ∗ 𝑋𝑛  ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑛𝜖𝑁. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆 (6) 

 

∑  

𝑛𝜖𝑁

𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠 ≤  ∑  

𝑖𝜖𝐼

ℎ𝑟𝑖𝑝𝑖𝑚
𝑠            ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆  (7) 

 

𝑝𝑖𝑚
𝑠 =   ∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑘𝜖𝐾

𝑌𝑖𝑚𝑤𝑘
𝑠         ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆         (8) 

 

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑘𝜖𝐾

Yimwk
s

=  ∑  

𝑗𝜖𝐽

∑  

𝑙𝜖𝐿

𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠

      ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑠𝜖𝑆  (9) 

 

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑙𝜖𝐿

𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠

+ Yij
s

= 𝑑𝑖𝑗
𝑠            ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑗𝜖𝐽. ∀𝑠𝜖𝑆             (10)  

 

∑  

𝑚𝜖𝑀

𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠 ≤ (1 − 𝑎𝑛

𝑠 )𝑐𝑟𝑛𝑋𝑛         ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑛𝜖𝑁. ∀𝑠𝜖𝑆      (11) 

 

∑  

𝑖𝜖𝐼

ℎ𝑖𝑚𝑝𝑖𝑚
𝑠 ≤ ∑  

𝑢𝜖𝑈

𝑐𝑢𝑚𝑋𝑢𝑚         ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆                (12)   

 

∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑘𝜖𝐾

ℎ𝑖𝑚𝑌𝑖𝑚𝑤𝑘
𝑠 ≤ ∑ 𝑐𝑣𝑤𝑋𝑣𝑤  

𝑣𝜖𝑉

∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑠𝜖𝑆   (13) 

 

𝑧𝑧1𝑖𝑚𝑤𝑘
𝑠 ≤  𝑀 ∗  𝑌𝑖𝑚𝑤𝑘

𝑠        ∀𝑖. 𝑚. 𝑤. 𝑘. 𝑠           (14) 

 

𝑀 ∗ 𝑧𝑧1𝑖𝑚𝑤𝑘
𝑠  ≥  𝑌𝑖𝑚𝑤𝑘

𝑠         ∀𝑖. 𝑚. 𝑤. 𝑘. 𝑠          (15) 

 
𝑧𝑧2𝑖𝑤𝑗𝑙

𝑠 ≤  𝑀 ∗ 𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠           ∀𝑖. 𝑤. 𝑗. 𝑙. 𝑠                (16) 
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𝑀 ∗ 𝑧𝑧2𝑖𝑤𝑗𝑙

𝑠  ≥  𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠         ∀𝑖. 𝑤. 𝑗. 𝑙. 𝑠                  (17) 

 
𝑡𝑡1𝑖𝑚𝑤𝑘 ∗ 𝑧𝑧1𝑖𝑚𝑤𝑘

𝑠 ≤ T1   ∀𝑖. 𝑚. 𝑤. 𝑘. 𝑠           (18)  

 

𝑡𝑡2𝑖𝑚𝑤𝑘 ∗ 𝑧𝑧2𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠 ≤ T2     ∀𝑖. 𝑤. 𝑗. 𝑙. 𝑠               (19) 

 

∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑘𝜖𝐾

∑  

𝑠𝜖𝑆

𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘Yimwk
s ≤ B1               (20) 

 

∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑗𝜖𝐽

∑ ∑  

𝑠𝜖𝑆

 

𝑙𝜖𝐿

𝑡𝑖𝑤𝑗𝑙𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
′𝑠 ≤ B2                     (21) 

 

𝑋𝑛 ϵ{0.1}                     ∀𝑛𝜖𝑁                                            (22) 
𝑋𝑢𝑚 ϵ{0.1}                  ∀𝑢𝜖𝑈. ∀𝑚𝜖𝑀                              (23) 
𝑋𝑣𝑤  ϵ{0.1}                  ∀𝑢𝜖𝑈. ∀𝑤𝜖𝑊                               (24) 

𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠 ≥ 0           ∀𝑟𝜖𝑅. ∀𝑛𝜖𝑁. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆                (25) 

𝑝𝑖𝑚
𝑠

≥ 0        ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑠𝜖𝑆                                     (26)  
𝑌𝑖𝑚𝑤𝑘

𝑠 ≥ 0     ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑘𝜖𝐾. ∀𝑠𝜖𝑆         (27) 
𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙

′𝑠 ≥ 0    ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑗𝜖𝐽. ∀𝑙𝜖𝐿. ∀𝑠𝜖𝑆                  (28) 
Yij

s ≥ 0       ∀𝑖𝜖𝐼. . ∀𝑗𝜖𝐽. ∀𝑠𝜖𝑆                                          (29) 
𝑧𝑧1𝑖𝑚𝑤𝑘

𝑠  ϵ{0.1}  ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑚𝜖𝑀. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑘𝜖𝐾. ∀𝑠𝜖𝑆    (30)      
𝑧𝑧2𝑖𝑤𝑗𝑙

𝑠  ϵ{0.1}     ∀𝑖𝜖𝐼. ∀𝑤𝜖𝑊. ∀𝑗𝜖𝐽. ∀𝑙𝜖𝐿. ∀𝑠𝜖𝑆         (31)  

 یک ظرفیت بیش از یک کارخانه کند که( تضمین می4محدودیت )

 تواند در یک محل نامزد شود.نمیخود 

یک ظرفیت بیش از  یک مرکز توزیع کند که( تضمین می5محدودیت )

 تواند در یک محل نامزد شود.نمیخود 

کند که عرضه مواد خام به کارخانه تنها با می( تضمین 6محدودیت )

 کنندگان موجود به کارخانه باشد.تامین

 دهد.کارخانه را می ق تضمین مواد خام مورد نیاز( تحق7محدودیت )

( نشان دهنده محدودیت تعادل جریان در 10) -( 8های )محدودیت

 کارخانه، مراکز توزیع و بازار است.

یت ظرفیت به ترتیب اعمال محدود( 13) -( 11های )محدودیت

 دهد.ها و مراکز توزیع را نشان میکنندگان، کارخانهتامین

نقل ودهد که درصورتی که حمل( نشان می15( و )14های )محدودیت

و در صورتی  متغیر موردنظر یکاز کارخانه به مرکز توزیع صورت پذیرد 

 بگیرد. ونقل فعال نگردد مقدار صفر راکه حمل

نقل ودهد که درصورتی که حمل( نشان می17و ) (16های )دیتمحدو

و در صورتی که  از مرکزتوزیع به بازار صورت پذیرد متغیر موردنظر یک

 بگیرد. ونقل فعال نگردد مقدار صفر راحمل

( نشان دهنده حداکثر زمان موردنظر جهت رسیدن 18های )محدودیت

 باشد.کاال از کارخانه به مرکزتوزیع می

( نشان دهنده حداکثر زمان موردنظر جهت رسیدن کاال 19محدودیت )

 باشد.از مرکزتوزیع به بازار می

ونقل محصوالت (،  محدودیت بودجه در خصوص حمل20محدودیت )

 کند.از کارخانه به مرکزتوزیع را بیان می

ونقل محصوالت (،  محدودیت بودجه در خصوص حمل21محدودیت )

 کند.زار را بیان میاز مرکزتوزیع به با

 کند.گیری را تعریف می( متغیرهای تصمیم31) -( 22های )محدودیت

 تصادفی فازی ریزی آرمانیروش برنامه  -5-2

در مسائل چند هدفه با اهداف متضاد، هیچ راه حل منحصر به 

. سازی کند وجود نداردفردی که بتواند همه اهداف را یک بار بهینه

ای از حل معاوضه یا مجموعهدنبال یک راهبه حل چندهدفه روش 

های بهینه پارتو( که به طور حلهای معاوضه )به اصطالح راهحلراه

  اهدافمعموالً باشد.می ،را برآورده نماید همزمان اهداف چندگانه

ای متعددی به حل مسائل ریاضی همتضاد با یکدیگرند. روش

ش مجموع وزن و اند. مسلما، روهدفه توسعه داده شدهچند

ها ترین تکنیکترین و محبوبریزی آرمانی در میان سادهبرنامه

 .شودانحراف از اهداف حداقل میریزی آرمانی، باشند. در برنامهیم

اختصاص ضرایب وزنی به ارزش انحراف برای تولید روش به در این 

فرموله حال به تدوین و  پردازد.یک تابع هدف واحد و یکپارچه می

محیطی و اجتماعی از مرکز توزیع برای کردن اهداف اقتصادی، زیست

تامین و هم برای شرایط اختالل زنجیره s=1 حالت معمول که 

( به عنوان سه تابع هدف 3)-(1با استفاده از معادالت ) پردازیم.می

 اقتصادی،اهداف پایداری ( ارائه دهنده 34)-(32اولیه، معادالت )

( 37)-(35معمول و معادالت ) حالتبرای  عمحیطی و اجتمازیست

 (<1sپردازد. )اختالل می در حالت به بیان اهداف برای شرایط تامین

 معمول(: حالت)به حداقل رساندن هزینه در  1هدف 
Minimize G1=  

 ∑  

nϵN

fnXn + ∑  

uϵU

∑ fumXum

mϵM

+ ∑  

vϵV

∑ fvwXvw

wϵW

 

+ ∑  ∑  

nϵNrϵR

∑ trnmQrnm

mϵM

+ ∑  

iϵI

∑  

mϵM

gimpim 

+ ∑  

iϵI

∑  

mϵM

∑  

wϵW

∑  

kϵK

timwkYimwk
s  

+ ∑  

iϵI

∑  

wϵW

∑  

jϵJ

∑  

lϵL

tiwjlYiwjl
s  

+ ∑  

iϵI

∑  

jϵJ

gij
s Yij

s                                                            (32) 
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محیطی در عملکرد زیست حداکثرسازی مجموع نمرات) 2هدف 

 معمول(: حالت

Maximize G2

= ∑  

𝑟𝜖𝑅

∑  

𝑛𝜖𝑁

∑  

𝑚𝜖𝑀

𝑒𝑟𝑚𝑛𝑄
𝑟𝑛𝑚

                                    (33) 

 

 حالتعملکرد اجتماعی در  اتحداکثرسازی مجموع نمر) 3هدف 

 معمول(:

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺3

= ∑  

𝑟𝜖𝑅

∑  

𝑛𝜖𝑁

∑  

𝑚𝜖𝑀

𝑒𝑒𝑟𝑛𝑚𝑄
𝑟𝑛𝑚

                                    (34) 

اختالل  حالت تامین که در)به حداقل رساندن هزینه زنجیره 4هدف 

 رود(:عرضه انتظار می

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺4 

= ∑  

𝑛𝜖𝑁

𝑓𝑛𝑋𝑛 + ∑  

𝑢𝜖𝑈

∑ 𝑓
𝑢𝑚

𝑋𝑢𝑚

𝑚𝜖𝑀

 

+ ∑  

𝑣𝜖𝑉

∑ 𝑓
𝑣𝑤

𝑋𝑣𝑤

𝑤𝜖𝑊

 

+ ∑  

𝑠𝜖𝑆−{1}

𝑞𝑠

∑  𝑠𝜖𝑆−{1} 𝑞𝑠
(∑  ∑  

𝑛𝜖𝑁𝑟𝜖𝑅

∑ 𝑡𝑟𝑛𝑚𝑄𝑟𝑛𝑚
𝑠

𝑚𝜖𝑀

 

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑚𝜖𝑀

𝑔𝑖𝑚𝑝𝑖𝑚
𝑠

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑘𝜖𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑤𝑘Yimwk
s  

+ ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑤𝜖𝑊

∑  

𝑗𝜖𝐽

∑  

𝑙𝜖𝐿

𝑡𝑖𝑤𝑗𝑙𝑌𝑖𝑤𝑗𝑙
𝑠 + ∑  

𝑖𝜖𝐼

∑  

𝑗𝜖𝐽

𝑔
𝑖𝑗
𝑠 𝑌𝑖𝑗 

𝑠  

(35) 

محیطی که عملکرد زیست نمرات)حداکثر رساندن مجموع  5هدف 

 رود(:اختالل عرضه انتظار می حالت در

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺5

= ∑  

𝑟𝜖𝑅

∑  

𝑛𝜖𝑁

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑠𝜖𝑆−{1}

𝑞𝑠

∑  𝑠𝜖𝑆−{1} 𝑞𝑠
𝑒𝑟𝑛𝑚𝑄𝑟𝑛𝑚

𝑠 (36)  

 حالتعملکرد اجتماعی که در  نمرات)حداکثر رساندن مجموع  6هدف 

 رود(:اختالل عرضه انتظار می

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐺6

= ∑  

𝑟𝜖𝑅

∑  

𝑛𝜖𝑁

∑  

𝑚𝜖𝑀

∑  

𝑠𝜖𝑆−{1}

𝑞𝑠

∑  𝑠𝜖𝑆−{1} 𝑞𝑠
𝑒𝑒𝑟𝑛𝑚𝑄𝑟𝑛𝑚

𝑠 (37)        

میزان رضایت هدف  ریزی فازی برای بیان اهمیت نسبی هردر برنامه

( تدوین و فرموله کردن میزان 33) -( 28معادالت ) استفاده شده است .

 .دهندرضایت از هر هدف را نشان می

 : 1میزان رضایت از هدف 

𝜇1 =
𝛽1 − 𝐺1

𝛽1 − 𝛼1
                                                           (38) 

 : 2میزان رضایت از هدف 

𝜇2 =
𝐺2 − 𝛽2

𝛼2 − 𝛽2
                                                           (39) 

 

 : 3میزان رضایت از هدف 
𝜇3

=
𝐺3 − 𝛽3

𝛼3 − 𝛽3
                                                           (40) 

 : 4میزان رضایت از هدف 

𝜇4 =
𝛽4 − 𝑂4

𝛽4 − 𝛼4
                                                           (41) 

 : 5میزان رضایت از هدف

𝜇5 =
𝐺5 − 𝛽5

𝛼5 − 𝛾5
                                                           (42) 

 : 6میزان رضایت از هدف 

𝜇6

=
𝐺6 − 𝛽6

𝛼6 − 𝛾6
                                                            (43) 

 را دارد. 6-1داللت بر سطح آرمان اهداف   α1-α6که در آن 

β1  وβ4  به ترتیب نشان دهنده حد تحمل باالیی محدودیت برای کل

( و شرایط عرضه 1معمول )هدف  حالتتامین در هزینه زنجیره

 ( دارد.4اختالالت )هدف 

β2  وβ5  بر حد تحمل پایین برای مجموع نمراتبه ترتیب داللت 

( و شرایط عرضه 2معمول )هدف  حالتمحیطی در عملکرد زیست

بر حد تحمل پایین به ترتیب داللت  β6و  β3( دارد.5اختالل )هدف 

( و 3معمول )هدف  حالتعملکرد اجتماعی در  برای مجموع نمرات

زبانی که مورد استفاده برای بیان  ( دارد.6شرایط عرضه اختالل )هدف 

به  "ف در نظر گرفته شده است  شامل اهمیت نسبی هر یک از هد

به  "و"تر کمی مهم "، "ترنسبتا مهم "، "ترطور قابل توجهی مهم

 2توان از هدف را می 1است. به عنوان مثال هدف  "همان اندازه مهم

تواند به همان اندازه به هدف می 2تر، و هدف به طور قابل توجهی مهم

 مهم باشد. 3

 نتایج عددی -3

اهداف مساله با یکدیگر در تعارض قرار دارند و ه جا کاز آن

، مساله پاسخی وجود ندارد که همزمان تمامی اهداف را بهینه نماید

عبارتی به ازای هر جواب شدنی به باشد.دارای پاسخ بهینه پارتویی می

 کند، مسبب کاهشها، را کمینه میکه تابع هدف اول, مجموع هزینه

که بیانگر گردد محیطی و اجتماعی نیز میزیست اثرات تابع هدف دوم،
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نقاط بهینه پارتویی  هدف یافتن باشد.تعارض مابین اهداف مساله می

نتایج به دست آمده از یک آزمایش عددی جهت نمایش  .باشدیه ممسال

 زیر است.اشکال تعارض بین اهداف مطابق 

 
 محیطیزیستها و اثرات : تعارض بین توابع هدف مجموع هزینه(2)شکل 

 توابع شود تعارض مابینمشاهده می (2) همانطور که در شکل

با افزایش اثرات که است، اول و دوم نمایش داده شده هدف

  گردد.می مساله هایمحیطی موجب افزایش مجموع هزینهزیست

 
 اجتماعیها و اثرات تعارض بین توابع هدف مجموع هزینه(: 3شکل )

مابین توابع هدف اول و سوم نمایش (، تعارض 3در شکل )

است، که با افزایش اثرات اجتماعی موجب افزایش مجموع داده شده

 گردد.های میهزینه

 24.1.3 افزار گمز،اله با استفاده از نرممس شایان ذکر است،

 Intel Core i5 ای با مشخصاترایانه توسط   CPLEX یکنندهحل

اپسیلون  هایروشساله به انتها مدر  .استاجرا و حل شده GB 4و 

حل گردید و پس از  نیز پی متریکو ال، لگزیکوگرافی محدودیت

آل ریزی آرمانی فازی تصادفی به حل ایدهبرنامهبررسی نتایج، پاسخ 

های حل ها از طریق روشپاسخمیزان نزدیکی  .استتر بودهنزدیک

ت. باید توجه ( نمایش داده شده اس4سازی چندهدفه در شکل )بهینه

داشت که در حل این مسائل، تابع هدف اول دارای بیشترین اهمیت از 

 گیرنده را داشته است.نظر تصمیم

 
 سازی چندهدفههای حل بهینه: میزان نزدیکی و کیفیت پاسخ روش(4شکل )

های میزان نزدیکی و کیفیت پاسخ روش(، 4در شکل )

است، به نمایش داده شده آلنسبت به حل ایده سازی چندهدفهبهینه

دهد که نسبت جواب متناظر با هر ( نشان می4شکل )عبارت دیگر 

این میزان در و  باشدآل چه مقدار میروش حل چندهدفه به حل ایده

 سایر مسائل متفاوت است.

 بندیو جمع نتیجه -4

تامین چند سطحی که شامل در این مقاله یک شبکه زنجیره

هدف مساله، باشد، ها، مراکز توزیع و بازارها میکنندگان، کارخانهتامین

. است های موردنظرها و مراکز توزیع بالقوه با ظرفیتیابی کارخانهمکان

محیطی باشد که ابعاد اقتصادی، زیستمساله دارای سه تابع هدف می

کنندگان که یکی شود. ریسک اختالالت تامینو اجتماعی را شامل می

باشد نیز در مدل ها میاکز تولیدی و کارخانههای اصلی مراز دغدغه

یک مدل ریاضی چند هدفه معرفی در این مقاله است. مساله لحاظ شده

اری برای تعیین کمیت شد که با استفاده از یک رویکرد عملکرد پاید

چندسطحی که  تامینزنجیرهمحیطی و اجتماعی در عملکرد زیست

تصادفی راه حل موازنه برای  فازی ریزی آرمانیتوسط روش برنامه

  .ارائه شدآوری و تاب یپایدارتامین زنجیرهتوسعه یک 

 ،کنندگانبسیاری از تامینکه با توجه به ایندر مطالعات آتی نیز 

توان نمایند میبندی میای بستهمواد خام را به صورت دسته

دهی محصوالت را نیز وارد مدل کرد و البته  های سفارشسیستم

افزایش تعداد از آنجا که با  یب نرخ تورم را نیز در مساله لحاظ کرد.ضر

های سازی مکانجریانات کاال و فعالابعاد مساله از طریق  نقاط تقاضا

هاب  یابیمکان ان از مفهومتوبه همین منظور می شود،بالقوه زیاد می
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یکی دیگر  ،درنظر گرفتن خروجی مسیریابی در مساله نیز استفاده کرد.

 .توان به آن پرداختحقیقات آتی میست که در تاز مواردی
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