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کننده و طراحی شبکه زنجیره تأمین ای تلفیقی جهت انتخاب تأمینسازی یک مسئله دومرحلهمدل

 سازی استوار امکانیو بهینه Dپایدار با استفاده از روش اعداد 

 Cفیلیحمیدرضا ، bمجید خلیلی، aعلی ابراهیم نیا

a (رانیکرج، کرج، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یمهندس یدانشکده فن ع،یصنا یگروه مهندس ،دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع) نویسنده اول وابستگی 
b (رانیکرج، کرج، ا اسالمی دانشگاه آزاد ،فنی مهندسی دانشکده ،مهندسی صنایعگروه  ار،یاستاد) نویسنده دوم وابستگی 
c (رانیکرج، کرج، ا اسالمی دانشگاه آزاد ،فنی مهندسی دانشکده ،مهندسی صنایعگروه  ار،ی)استادوم وابستگی نویسنده س 

 ویسنده مسئول: علی ابراهیم نیان

 : چکیده

صورت غیرقطعی ونقل و مقدار تقاضای مشتریان از محصوالت بههزینه حمل شده؛ لذا پارامترهایتأمین طراحییک مدل غیرقطعی از مسئله شبکه زنجیره

مسئله در سایز کوچک منظور ابتدا یکهمیناست. بهگردیدهفازی استفادهسازی استواربهینه که برای کنترل این پارامترها، از روش ای درنظرگرفتهو فازی ذوزنقه

ررسی ازبباشد. پسجواب کارا می 6نتیجه کسبکه شدهار جامع برای حل مدل استفادهگیری چندهدفه معیمیمتصهدفه بودن مدل از روشدلیل سهطراحی وبه

ازبررسی پسکه حل گردیدهوتر طراحیرگمسئله نمونه درسایزهای بز10شده واستفادهMOALOو NSGA II ،MOPSOهایاز الگوریتمخروجی مسئله،متغیرهای

های تابع هدف در کسب شاخصNSGA IIکه الگوریتمگردیدبزرگ، مشاهدهرمسائل نمونه سایزهای محاسباتی دوشاخصتوابع هدفهای روند تغییرات میانگین

را اثبات نموده است. شاخص بیشترین گستردگی کارایی خودنیز درکسب MOPSOاول، دوم، تعداد جواب کارا بیشترین کارایی را داشته وهمچنین الگوریتم

از های تابع هدف سوم، فاصله متریک و زمان محاسباتی بهتر از دو الگوریتم دیگر عمل نموده است. درانتها درکسب شاخصMOALOدرنهایت الگوریتم

عنوان به0.9071با کسب وزن مطلوبیتMOALOآن انتخاب الگوریتمنتیجهکهشده الگوریتم استفادهبهترینگیری چندشاخصه تاپسیس برای انتخابتصمیمروش

 باشد.تأمین پیشنهادی میزنجیرهمسئله شبکهن الگوریتم درحلکاراتری

 .تیعدم قطع ی؛روش استوار فاز ؛شبکه یطراح ؛نیتأم رهیزنج کلمات کلیدی:

 مقدمه

صنعتی را دوچندان -های تولیدیها و شرکتهای مناسب سازمانصورت دائم در حال تغییر است ضرورت واکنشتشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که به

مناسب و حفظ آن  منظور کسب جایگاهیهای امروزی در عرصه ملی و جهانی بهفشارد و سازمانها با محیط نامطمئن خارجی پای میپذیری آنکرده و بر انعطاف

تأمین از مدیریت مؤثر زنجیرهتأمین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. الگوی مناسب همچون مدیریت زنجیرهگیری از نیازمند بهره

طورکلی ده است. بهارزش را در زنجیره افزایش داتأمین پتانسیل ایجاد های زنجیرهری اطالعات در فعالیتباشد. ضمن آنکه استفاده از فناوعوامل اصلی بقا می

 ها تأکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثربخش به تغییرات بازار است.پذیری شرکتپذیری و انعطافتأمین برافزایش انطباقمدیریت زنجیره

تواند باعث ها یا بازگشت سرمایه نمیسازی هزینهدن بر عملکرد اقتصادی برای بهینهاند و تنها تمرکز نموسرعت رشد یافتههای اخیر بهتأمین در سالهایزنجیره

شود محیطی که منجر به توسعه پایدار میهای گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسائل زیستتوسعه پایدار در زنجیره تأمین گردد. اثر فعالیت

محیطی های اجتماعی و زیستمنظور اهمیت نگرانیتأمین پایدار بهتأمین سبز و مدیریت زنجیرهمدیریت زنجیرهن منظور، مفاهیم را نیز باید در نظر گرفت. به همی

محیطی تهای اساسی پایداری در سه بعد )اقتصادی، زیساند. در این مقاله با استفاده از شاخصریزی زنجیره تأمین ظهور یافتههمراه با عوامل اقتصادی در برنامه

شده بندی این بخش از زنجیره و درنهایت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار پرداختهبندی و اولویتکنندگان به رتبههای اجتماعی(، در بخش تأمینو مسئولیت

ها شوند، این سازمانبه یکدیگر مرتبط میهای مالی های مواد، اطالعات و جریانوسیله جریانهایی است که بهاز سازمان زنجیره تأمین، یک مجموعه است.

فروشی را ارائه دهند. در این فروشی و خردههایی باشند که مواد اولیه قطعات و محصوالت را تولید و خدماتی از قبیل توزیع، انبارش، عمدهتوانند شامل بنگاهمی

های تأمین، به شبکههای زنجیره. این نوع از شبکه]1[شوندها در نظر گرفته میمجموعه مشتریان نهایی، آخرین سطح یک زنجیره و یکی از اعضای این سازمان

های به سمت مشتریان نهایی در جریان است و شامل کنندهجلو، تنها جریان مواد از سوی تأمینتأمین روبههای زنجیرهاند، در شبکهو معروفجلزنجیره تأمین روبه

باشند. در اولین سطح از کننده محلی و درنهایت مشتریان میکننده اصلی، مراکز توزیعاولیه، مراکز تولیدی، مراکز توزیع های موادکنندهتسهیالتی نظیر تأمین

کننده أمینترین تتأمین مسئول تهیه مواد اولیه جهت تولید اقالم نهایی را دارند. انتخاب مناسبعنوان عضو اصلی شبکه زنجیرها بههکنندهشبکه زنجیره تأمین، تأمین

موقع مواد اولیه، ارائه خدمات پس از فروش برای مواد و غیره های متعددی نظیر پایین بودن هزینه تهیه مواد، کیفیت باالی مواد اولیه، تأمین بهبا توجه به شاخص

ها جهت تأمین و تهیه مواد اولیه، نوبت به مدیریت کنندهنترین تأمیاز انتخاب مناسب. لذاپس]2[کننده نقش اساسی بر عهده داشته باشدتواند در انتخاب تأمینمی

ها، اقدام به تولید کنندهگردد. در این سطح مراکز تولیدی پس از تهیه مواد اولیه از سوی تأمینجریان محصوالت تولیدی در سطح بعدی یعنی مراکز تولیدی می

های متفاوت استفاده نمود. های متفاوتی با هزینهتوان از تکنولوژیمحصول نهایی میی تهیه هرکنند. لذا براتفاوت میمحصوالت باکیفیت با تکنولوژی تولید م

محیطی و جز هزینه؛ یعنی میزان آلودگی زیستتأمین، یعنی توجه به مسائل دیگر بهر نظر گرفتن پایداری شبکه زنجیرههای متفاوت ددلیل استفاده از تکنولوژی

های متعدد، نحوه مدیریت جریان کاال، یعنی استفاده از نوع . پس از تولید محصوالت با استفاده از تکنولوژی]3[تی اجتماعی اسهاهمچنین توجه به مسئولیت

ل کند. در این بخش نحوه ارسال محصوالت بین مراکز، کمیت ارسال محصوالت، نوع وسیله نقلیه مورداستفاده برای انتقاونقل، اهمیت خاصی پیدا میناوگان حمل
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ونقل نیز یکی دیگر ریزی مناسب حمل. لذا برنامه]4[شودعنوان متغیرهای اصلی تاکتیکی مسائل زنجیره تأمین مطرح میمحصوالت، ازجمله مواردی است که به

عنوان مسائل ا به مشتریان بههگردد. در گام بعدی نیز نحوه انبارش محصوالت، نحوه توزیع آنهای تصمیمات تاکتیکی مدیریت زنجیره تأمین مطرح میاز جنبه

راتژیکی و تاکتیکی مطرح تأمین پایدار مسئله را در دودسته تصمیمات استگیری زنجیرهتوان مسائل تصمیممیطورکلی گردد. بهتاکتیکی سطح بعدی مطرح می

توان به انتخاب شود. ازجمله این تصمیمات مییتأمین پرداخته میری مسائل کالن و بلندمدت زنجیرهگسطح تصمیمات استراتژیکی، به تصمیمنمود. در

ترین تکنولوژی تولید برای تولید محصوالت نهایی اشاره ها جهت تهیه مواد اولیه، انتخاب مکان مناسب برای تأسیس مراکز تولیدی، انتخاب مناسبکنندهتأمین

دسته دیگر مدت وجود ندارد. درها در کوتاهراحتی امکان تغییر و جابجایی آنبهاند که . این مسائل بدین دلیل جزو تصمیمات استراتژیکی قرارگرفته]5[نمود

ونقل در هر تخاب ناوگان حملسازی تقاضای غیرقطعی مشتریان از هر محصول، نحوه انکه آن نیز، نحوه توزیع و برآوردهتصمیمات تاکتیکی مسئله وجود دارد 

. تصمیمات ]6[باشد مدت میهای کوتاهگیریالت در انبارهای مراکز توزیع عمده و سایر موارد مرتبط با تصمیمزمانی، نحوه انبارش و مقدار انبارش محصودوره

ها و سطح تکنولوژی تولید مشخص گردیده تا ها، تولیدکنندهکنندهشود. زیرا بایستی ابتدا تأمینتاکتیکی معموالً بعد از اتخاذ تصمیمات استراتژیکی گرفته می

 ونقل و غیره مشخص شود.ونقل، مسیریابی بهینه حملآن نوع ناوگان حملنسبت به 

 نیتأم رهیزنج .1

کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرایندهای داخلی، محصولی باکیفیت ها برای افزایش توان رقابتی خود تالش میمیالدی، سازمان 70و  60ی در دو دهه

های نیاز دستیابی به خواستهزمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی، عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن

های موردنظر مشتریان را در طراحی محصوالت خود قرار دهند و در بازار و درنتیجه کسب سهم بیشتری از بازار است، بنابراین طراحان مجبور شدند که نیازمندی

ها تمام . به همین دلیل سازمان]7[های موردنظر مشتری روانه بازار سازند محصولی را با حداکثر سطح کیفی ممکن در حداقل هزینه، توأم با ایده آلحقیقت 

ای به افزایش مالحظهطور قابلها بهمیالدی با افزایش تنوع در الگوهای موردنیاز مشتریان، سازمان 80ی تالش خود را برافزایش کارایی معطوف کردند. در دهه

های مند شدند که این موضوع چالشبرای ارضای نیاز مشتریان عالقهپذیری در خطوط تولید، بهبود محصوالت، فرایندهای موجود و توسعه محصوالت جدید انعطاف

کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند موازات بهبود در فرایندهای تولید و بهمیالدی به 90. در دهه ]8[ها رقم زد جدیدی را بر آن

کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با پذیری در توانایی شرکت کافی نیست، بلکه تأمینی داخلی و انعطافکه برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندها

های توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند، چنین نگرشی کنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی باسیاستبهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع

باشند شده که از یکدیگر جدا می. در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل]9[ی وجود نهاد نجیره تأمین و مدیریت آن، پا به عرصهرویکردهای ز

مواد اولیه، قطعات، محصول  هایی باشند کهتوانند بنگاهها میشوند، این سازمانهای مالی به یکدیگر مرتبط میهای مواد، اطالعات و جریانی جریانوسیلهو به

کنندگان، مراکز تولید، انبارهای مراکز توزیع دهند. زنجیره تأمین شامل تأمینفروشی ارائه میفروشی و خردهنهایی را تولید و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده

 . ]10[بین تسهیالت جریان دارند  ای که مواد خام، موجودی در جریان ساخت و محصوالت نهاییگونههاست بهفروشیو خرده

 کنندگان. انتخاب تأمین2

هستند.  باالیی پذیرینیازمند انعطاف است تغییر حال در دائماً که پویایی محیط در فعالیت همچنین و رقابتی مزیت حفظ منظوربه تولیدی هایسازمان

 تحویل، عملکرد، کیفیت، هزینه، مانند معیارهایی به با توجه محصوالت مطلوب ارائه است. وابسته هاخروجی ارائه در هاآن توانایی به ها،سازمان موفقیت

 شناخته تأمین زنجیره عنوانبه جریان است.  این وابسته سازمان بیرون و درون غیره و مواد، اطالعات جریان اداره در سازمان توانایی به نوآوری و پذیریانعطاف

 هاپذیری شرکتانعطاف و پذیریانطباق برافزایش تأمین زنجیره مدیریت طورکلیبه و باشدمی سازمان بقای اصلی عوامل از تأمین زنجیره مؤثر شود.  مدیریتمی

 توسط درنهایت بازار در عرضه زنجیره شکست و . موفقیت]11[است  بازار تغییرات به اثربخش و سریع پاسخ و واکنش قابلیت دارای دیگر سوی از و دارد تأکید

 است، رقابتی موفقیت برای عامل ترینمهم تنهانه کننده،مصرف به مناسب و زمان قیمت درست، در کاالی شود.  رساندنمی تعیین نهایی کنندهمصرف یا مشتری

تأثیر  آن سازیآماده و اولیه مواد موقعبه تأمین عرضه، زنجیره استراتژی یک برقراری راستای در دارد. بنابراین، تولیدی سازمان یک بقای در کلیدی نقش بلکه

 اولیه، مواد تأمین را صرف خود زمان از %60  تولیدکنندگان که ایگونهشود.  بهمی محسوب تأمین زنجیره در مهمی موضوع کنندهتأمین انتخاب .دارد بسزایی

 کنندهتأمین ترینمناسب تعیین و انتخاب شود. بنابراینمی و خدمات کاال خرید به مربوط تولیدی هایهزینه از درصد هفتاد اینکه کنند. بعالوهمی قطعات و اجزا

 .]11[گیرد  قرار موردبررسی استراتژیک ایگونهبه باید که شودمی محسوب تأمین زنجیره در مهمی موضوع

 D. تئوری اعداد 3

تجربی موجود در ذهن و اندیشه هر انسان ، جهت خلق و ساخت یک تصویر منسجم  شواهد با پیوند دارای که است ریاضی علوم از ایشاخه  شواهد نظریه

پردازد. های جدید و تازه در مقابل شواهد موجود میهاست. این نظریه که در راستای برخورد با دالیل تجربی غیرمنتظره طراحی گردیده به ارائه احتمالاز واقعیت

-دمپستر نظریهنامیده می شود.  D_Sشافر و به اختصار -ها توسط شافر ارائه شد؛ ازاین رو این نظریه ، نظریه دمسپترنظریه شواهد اولین بار توسط دمپستر و بعد

-. نظریه دمپستر]12[بر اساس باوری است که از شواهد حاصل می شود به طوری که ساختار باور نظریه شواهد به مدل احتمال کالسیک مربوط می شود  شافر

عنوان رو از آن اغلب بهطلبد؛ ازاینتری نسبت به نظریه بیزین میشود. این نظریه شرایط ضعیفواهد برای رسیدگی به اطالعات نامعین استفاده میشافر یا نظریه ش

عدم قطعیت  ( در چارچوب تشخیص برای بیانBPAای احتمال )شافر، از تخصیص پایه-شود. در چارچوب ریاضی نظریه دمپسترشکلی از نظریه بیزین یاد می

فرد بودن عناصر در ها، نیاز به منحصربههایی روبرو است. یکی از محدودیتوجود این نظریه برای نمایش بعضی اطالعات با محدودیتشده است، باایناستفاده
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« خیلی خوب»،« خوب»،« نسبتاً خوب»،« دب»و « خیلی بد»شود . با چارچوب تشخیص است؛ برای مثال در ارزیابی یک شی، اغلب از متغیرهای زبانی استفاده می

هایی شافر برای چنین موقعیت-که کاربرد نظریه دمپستر طوریشود؛ بهها بر اساس قضاوت انسانی، فرضیه انحصار دقیقًا تضمین نمیمانند توجه به ارزیابی

تواند کند؛ بنابراین میطور کارا و مؤثر عمل میهام و نقص اطالعات، بههای مختلف ، ازجمله ابدر رسیدگی به عدم قطعیت Dروش اعداد . ]13[برانگیز است سؤال

 Dگیری، ارزیابی ریسک و ... مورد ارائه جدیدی برای مدل کردن اطالعات نامطمئن در وتحلیل تصمیمهای دیگر مانند مدیریت بحران، تجزیهدر بسیاری از زمینه

 شود:صورت زیر تعریف میشده است و بهشافر معرفی-های نظریه دمپستر ست که برای غلبه بر کاستیهای بلندمدت ااستفاده قرار گیرد. اعداد تصمیم

 شود( نشان داده می1صورت رابطه )به Dمجموعه متناهی غیر تهی باشد، آنگاه نگاشت اعداد  Ωاگر 

(1) 𝐷: Ω → [0,1] 

 کهطوریبه

(2) ∑𝐷(𝐵) ≤ 1    𝑎𝑛𝑑   𝐷(𝜙) = 0

𝐵⊆Ω

 

𝜙  یک مجموعه تهی و𝐵 ای یک زیرمجموعهΩ  14[است[. 

که طوریباشد، به 1فرد نبوده و با توجه اصل اطالعات ناقص، جمع احتمال ممکن است کمتر از ، عناصر متقابالً منحصربهDبر اساس ارزیابی به روش اعداد 
∑ 𝐷(𝐵) = 1𝐵⊆Ω  به معنی کامل بودن اطالعات و∑ 𝐷(𝐵) < 1𝐵⊆Ω دهنده اطالعات ناقص خواهد بود. نشان 

Ωبرای مجموعه گسسته  = {𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑖 , … , 𝑏𝑛} که طوریبه𝑏𝑖 ∈ 𝑅  و𝑏𝑖 ≠ 𝑏𝑗  اگر𝑖 ≠ 𝑗 :فرم خاصی از اعداد به شکل زیر بیان می شود  

(3) 

𝐷({𝑏1}) = 𝜐1 
𝐷({𝑏2}) = 𝜐2 

𝐷({𝑏𝑖}) = 𝜐𝑖 
……………… 

𝐷({𝑏𝑛}) = 𝜐𝑛 

𝐷تر صورت سادهیا به  = {(𝑏1, 𝜐1), (𝑏2, 𝜐2), … , (𝑏𝑖 , 𝜐𝑖), … , (𝑏𝑛 , 𝜐𝑛)}  به طوری که𝜐𝑖 > ∑و  0 𝜐𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ صورت به D. در صورت وجود دو عدد 1

𝐷1  و𝐷2 (:4صورت رابطه )به 

(4) 𝐷1 = {(𝑏1
1, 𝜐1

1), … , (𝑏𝑖
1, 𝜐𝑖

1), … , (𝑏𝑛
1 , 𝜐𝑛

1)} 
𝐷2 = {(𝑏1

2, 𝜐1
2), … , (𝑏𝑖

2, 𝜐𝑖
2), … , (𝑏𝑚

2 , 𝜐𝑚
2 )} 

𝐷صورت به 𝐷2و  𝐷1ترکیب  = 𝐷1⨁𝐷2 شود:صورت زیر محاسبه میشده بهنشان داده 

(5) 𝐷(𝑏) = 𝜐 

(6) 𝑏 =
𝑏𝑖
1 + 𝑏𝑗

2

2
 

(7) 
𝜐 =

𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑗

2

2
𝐶

 

(8) 𝐶 =

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ∑∑(

𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑗

2

2
) ,

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

                                         ∑𝜐𝑖
1 = 1

𝑛

𝑖=1

 &  ∑𝜐𝑗
1 = 1

𝑚

𝑗=1

; 

∑∑(
𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑗

2

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

+∑(
𝜐𝑐
1 + 𝜐𝑗

2

2
) ,

𝑚

𝑗=1

            ∑𝜐𝑖
1 < 1

𝑛

𝑖=1

 &  ∑𝜐𝑗
1 = 1;

𝑚

𝑗=1

∑∑(
𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑗

2

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

+∑(
𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑐

2

2
) ,

𝑛

𝑖=1

            ∑𝜐𝑖
1 = 1

𝑛

𝑖=1

 &  ∑𝜐𝑗
1 < 1;

𝑚

𝑗=1

(

 
 
 
∑∑(

𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑗

2

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

+∑(
𝜐𝑐
1 + 𝜐𝑗

2

2
)

𝑚

𝑗=1

+

∑(
𝜐𝑖
1 + 𝜐𝑐

2

2
)

𝑛

𝑖=1

+
𝜐𝑐
1 + 𝜐𝑐

2

2 )

 
 
 
, ∑𝜐𝑖

1 < 1

𝑛

𝑖=1

 &  ∑𝜐𝑗
1 < 1;

𝑚

𝑗=1

 

 کهطوریبه

(9) 
𝜐𝑐
1 = 1 −∑𝜐𝑖

1

𝑛

𝑖=1

      &       𝜐𝑐
2 = 1 −∑𝜐𝑗

2

𝑚

𝑗=1

 

 .]15[درستی و کارآمدی ترکیب شوند توانند بهمی Dکند، بنابراین اعداد پذیری را حفظ نمیذکر است که عملیات ترکیبی، خاصیت شرکتقابل
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(10) (𝐷1⊕𝐷2)  ⊕ 𝐷3 ≠ (𝐷1⊕𝐷3)  ⊕ 𝐷2 ≠ (𝐷2⊕𝐷3)  ⊕ 𝐷1 

𝐷اگر  = {(𝑏1, 𝜐1), (𝑏2, 𝜐2), … , (𝑏𝑖 , 𝜐𝑖), … , (𝑏𝑛 , 𝜐𝑛)}  یک عدد𝐷  اجماع  گرباشد، عمل𝐷 ( تعریف می شود.11طبق رابطه ) 

(11) 𝐼(𝐷) =∑𝑏𝑖𝜐𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 . پیشینه مقاالت4

تولید و موجودی در شرایط عدم قطعیت با حداکثر سازی ارزش خالص فعلی در شبکه -ریزی توزیعای به بررسی یک مدل برنامهنوبیل و طالعی زاده در مقاله

ی طراحی نمودند که هدف کننده، چندین کارخانه تولیدی و مشترها یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با چندین تأمینزنجیره تأمین حلقه بسته پرداختند. آن

گیری فازی برای کنترل پارامترهای غیرقطعی خود ها از روش تصمیمهای طراحی شبکه با در نظر گرفتن افزایش ارزش خالص فعلی بود. آنآن کاهش هزینه

های مختلف پرداختند. ته کردن تسهیالت در دورهای به طراحی یک شبکه زنجیره تأمین با قابلیت باز و بس. قهرمانی و همکاران در مقاله]16[استفاده نمودند 

( پرداخته CSR. پاندا و همکاران به بررسی اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت )]17[سازی وال برای حل مدل غیرقطعی خود بهره بردند ها از الگوریتم بهینهآن

با مسئولیت اجتماعی را با در نظر گرفتن دو حوزه حداکثر سود و مسئولیت فروشان خرده-است و هماهنگی کانال در یک زنجیره تأمین حلقه بسته تولیدکننده

فروش با استفاده اجتماعی از طریق بازیافت محصول بررسی کرده است. تولیدکننده مسئولیت اجتماعی دارد و با بازیافت محصول مورداستفاده که از طریق خرده

حاشیه سود باالتری  CSRشده است که انگیزه حداکثر سود غیرفعال کانال از طریق عملگذارد. مشخصمیکند ، آن را به نمایش آوری میاز کانال معکوس جمع

فروشی کند. بازیافت یک عامل اساسی برای قیمت عمدهکند که تضاد کانال را برطرف میرا نسبت به سود حداکثر رساندن هدف و قرارداد تقسیم درآمد ایجاد می

ی منجر شود. بنابراین ، باید محدودیتی از بازیافت فروشی منفرو سود خالص سازنده است زیرا تغییر آن ممکن است به کاهش یا افزایش حتی قیمت عمدهو ازاین

فروش ارائه آورد، به خردهصورت پاداش به دست میبرای سود بهینه داشته باشید. برای بهترین عملکرد کانال ، تولیدکننده کلیه درآمدی را که از طریق بازیافت به

با تولید مجدد الستیک را بر اساس  CLSC. امین و همکاران در مقاله خود یک شبکه]18[صرفاً یک تالش گران برای تولیدکننده است  CSRمی ده. بنابراین،

بینانه باشد. کاربرد این مدل بر اساس یک شبکه واقعسازی حداکثر سود کل میشده بهینههای بازیابی تایر طراحی و بهینه کرده است که هدف مدل ارائهگزینه

شه موردبحث قرارگرفته است. وی در این مدل از یک روش جدید مبتنی بر درخت تصمیم استفاده کرده است تا ارزش فعلی در تورنتو، کانادا با استفاده از نق

عنوان یک ن روش بهخالص مسئله را در چندین دوره تحت منابع مختلف عدم اطمینان مانند تقاضا و بازده محاسبه کند. عالوه بر این ، جریان نقدی تخفیف در ای

. ]19[های مختلف طراحی برای زنجیره تأمین حلقه بسته به کار رود تواند در مقایسه سودآوری گزینهشده است. این روش میوآورانه جدید در نظر گرفتهرویکرد ن

یره تأمین حلقه بسته امین و باکی همچنین در یک بررسی با در نظر گرفتن عوامل جهانی، ازجمله نرخ ارز و عوارض گمرکی، یک مدل ریاضی برای یک شبکه زنج

حل مبتنی باشد. وی یک روش راهنویسی خطی چندمنظوره مخلوط عدد صحیح است که تحت تقاضای نامشخص میشده یک مدل برنامهارائه داده است. مدل ارائه

شده است و در جنوب غربی انتاریو، کانادا واقعکند که سازی ارائه کرده است، سپس مدل را در یک شبکه اعمال مینویسی فازی برای حل مسئله بهینهبر برنامه

زمان در یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته شده عوامل جهانی، چند هدف و عدم قطعیت را همکند. مدل ارائهوتحلیل حساسیت به اعتبار مدل را ارائه میتجزیه

صحیح مخلوط چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با تایر  ریزی خطی عدد. صاحب جم نیا و همکاران یک مدل برنامه]20[گیرد در نظر می

ونقل بین هر سطح و محیطی در ایجاد تسهیالت، پردازش الستیک و حملسازی کل هزینه، تأثیرات زیستشده باهدف بهینهپایدار ارائه داده است. مدل ارائه

ها در های متاهیوریستیک موجود هنگام حل شبکهباشد. برای کاهش اشکاالت الگوریتمت کار میهای شغلی و خسارهمچنین تأثیرات اجتماعی ازجمله فرصت

های شده است. برای ارزیابی کیفیت الگوریتممقیاس بزرگ، چهار الگوریتم متاهیوریستیک هیبریدی جدید بر اساس مزایای موارد جدید و قدیمی توسعه داده

های ترکیبی دهد که الگوریتمشده داست. نتایج نشان میاتی گسترده، مقایسه و تحلیل حساسیت با معیارهای مختلف انجامهای محاسبترکیبی پیشنهادی، آزمایش

نویسی سه سطحی را برای طراحی . فتح الهی فرد و همکاران در مقالهی یک مدل برنامه]21[های بزرگ هستندرویکردهای مؤثر برای حل مشکل اساسی در شبکه

کنندگان در آوریکنندگان و جمعشده در بازی استاتیک استاکلبرگ بین تولیدکنندگان، توزیعارائه کرده است. مدل ارائه CLSCص مکان از تایراولین تخصی

از بهینه  باشد. برای حل این اشکال، در این مطالعه تعدادیپذیر نمیحل برای حل مشکالت در مقیاس بزرگ امکانفرموله شده است. این راه CLSCچارچوب

یافته و عملکرد بهینه ای گسترده، کارایی مدل توسعهسازهای هیبریدی جدید با در نظر گرفتن مزایای فراشناختی اخیر پیشنهاد شده است. یک مطالعه مقایسه

نویسی ای، یک مدل برنامهن در مطالعه. حاجی آقایی و همکارا]22[کندسازهای هیبریدی را که هنگام حل مشکالت در مقیاس بزرگ پیشنهاد شده است، تأیید می

ای پایدار چندمنظوره ونقل برای اولین بار، یک طرح شبکه زنجیره تأمین حلقههای حملعدد صحیح مخلوط جدید ایجاد کرده تا با توجه به فرض تخفیف در هزینه

ویژه در تشدید و متنوع سازی، ها با توجه به نقاط قوت خود بهلکه الگوریتمشده بتنها از استعاره سنتی و اخیر استفادهایجاد کند. برای پرداختن به مشکل، نه

شوند. اگرچه وتحلیل بهینه پارتو با یکدیگر مقایسه میها با چهار معیار ارزیابی برای تجزیهها، آنشوند. برای ارزیابی کارایی و اثربخشی این الگوریتمترکیبی می

آورد، اما به زمان بیشتری های بهتری به دست میحلدر مقایسه با سایرین راه KAGAهیبریداسیون جدید پیشنهادی است، نتایج حاکی از عملکرد سه الگوریتم

. جبار زاده و همکاران در طرحی ]23[ها معرفی کرده استنیاز دارد و در پایان، یک نمونه صنعتی واقعی در صنعت شیشه را برای تأیید مدل پیشنهادی و الگوریتم

پذیر عمل صورت انعطافسازی تصادفی مستقل برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته ارائه کرده است که در صورت بروز اختالالت، بهمدل بهینهیک 

. هدف این است که عنوان یک استراتژی واکنش برای مقابله با خطرات عملیاتی و اختالل استشده قادر به در نظر گرفتن ترابری جانبی بهکند. مدل ارائهمی

رساند، تعیین شود. سناریوهای مختلف اختالل به حداقل میحداقل هزینه زنجیره تأمین را در ونقل جانبی کهتصمیمات مربوط به مکان تأسیسات و مقادیر حمل
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موردی از صنعت شیشه به دست دریک مطالعهمدیریتی از اجرای مدل استوار ایجادشده است. بینش مهملکارآمد مدای حلآزادسازی الگرانژ بریک الگوریتم

ی یک مدل ریاضی جامع برای زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چند دوره، چند محصول، چند مدل و دو هدف را ارائه داده مردان و همکاران مقاله .]24[آیدمی

ونقل و مانده موجودی گیری در مورد مکان تأسیسات، مبلغ حملمیماست که هدف از این مدل، به حداقل رساندن کل هزینه و انتشار گازهای محیطی از طریق تص

حل، الگوریتم کند و در مورد راهباشد. با توجه به پیچیدگی ذاتی مشکل و در نظر گرفتن مفروضات چند محصول، چند دوره و چند حالت کار را دشوار میمی

های عددی موردبحث قرارگرفته است. سپس، یک تحلیل حساسیت در ای از مثالای مجموعهتجزیه بندرز شتاب مؤثر اجراشده است. سپس، نتایج محاسباتی بر

درصد کل هزینه موردی شده و حتی 13پیشنهادی منجر به کاهش بیش از حل دهد که رویکرد راهشده است. نتایج نشان میتالش برای اعتبارسنجی مدل انجام

هایی . یادگاری و همکاران یک بررسی، برای بهبود استراتژی]25[تر در دنیای واقعی مورداستفاده قرار گیردپیچیدهتر و تواند برای کاربردهای صنعتی بزرگمی

( مبتنی بر یک استراتژی EPb)رمزگشایی مبتنی بر اولویت( با روش رمزگذاری/MA)جلو، یک الگوریتم ممتیکه و روبههای عرضزمان زنجیرهبرای پیکربندی هم

گیر در نمایندگی محلول گسسته، روشی برای تبدیل ( ارائه داده است. عالوه بر این، برای جلوگیری از فرآیند تعمیر وقتNSپذیر محله ترکیبی )فجستجوی انعطا

 MA( درMSA)ایسازی چندمرحله، باز پخت شبیهنمایندگی گسسته به روش مداوم ارائه داده است و سرانجام، برای سرعت بخشیدن به الگوریتم پیشنهادی

های مختلف ارشد موجود در ادبیات با روش( و کارشناسیGAهای ژنتیکی )های تجاری مقایسه شده و سپس با سایر الگوریتمشده است. نتایج ابتدا با حاللتعبیه

 یابی امکانات و همچنین( که به مکانCLSCND)تأمین حلقه بستهاحی شبکه زنجیرهها برای طررمزگذاری/رمزگشایی و عملگرها مقایسه شده است. همه الگوریتم

 . ]26[پیشنهادی است  HMAدهنده کیفیت باالیپردازد، کاربرد دارند. نتایج نشانای میدورهموجودی دریک محیط چندهایاختصاص جریان محصول و هزینه

 یمسئله و مدل ساز فیتعر. 5

رو ابتدا به تعریف مسئله و بیان آن شده است. ازاینپیشنهادی تحت عدم قطعیت پرداختهسازی شبکه زنجیره تأمین در این بخش از مقاله به ارائه مدل

شده است. در انتها با استفاده سازی غیرقطعی شبکه زنجیره تأمین پرداختهگیری، به مدلشده و در ادامه با تعریف مجموعه، پارامترها و متغیرهای تصمیمپرداخته

( 1صورت شکل )توان شبکه زنجیره تأمین موردمطالعه را بهشده میمسائل بیانشده وی به کنترل پارامترهای غیرقطعی پرداختهسازی استوار فازاز روش بهینه

 مطرح نمود.

 
 شبکه زنجیره تأمین موردمطالعه .1شکل 

کننده جزو طور که بیان شد، انتخاب تأمینباشد. همانکننده و طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار میدر این مقاله، هدف ارائه یک مدل دوسطحی انتخاب تأمین

ها جهت تأمین مواد اولیه کنندهبندی و انتخاب تأمینسازی هدف اولویتباشد. در این مقاله و در سطح اول مدلتصمیمات استراتژیک هر شبکه زنجیره تأمین می

در این روش چندین معیار شود. رفی گردیده است، استفاده میمع ]8[که توسط دمپستر و شافر  Dها از نظریه اعداد کنندهباشد. لذا جهت انتخاب تأمینمی

کننده استخراج و توسط نخبگان هر صنعت امتیازدهی ی هر تأمینموقع محصوالت، کیفیت باالی محصوالت و غیره( براازجمله )هزینه پایین تأمین مواد، تأمین به

کننده نداده باشند )اطالعات هایی نظیر تاپسیس، ویکور و غیره این است که نخبگان شاید امتیاز کاملی به هر تأمینشود. ارجحیت این روش نسب به روشمی

درنتیجه در شده توسط نخبگان دارد. اقص ارائهها را با اطالعات نبندی گزینهی محاسبه و اولویتتوانای Dرو روش اعداد ناقص در اختیار محقق قرار دهند(. ازاین

دهی به اولویت Dشده امتیازدهی خواهند شد و با استفاده از نظریه اعداد کنندگان توسط نخبگان بر اساس معیارهای معرفیسازی کلیه تأمینمرحله اول مدل

کنندگان واجد شرایط برای تأمین مواد اولیه شبکه زنجیره تأمین برگزیده خواهند شد. در مرحله دوم از مسئله به نتخاب تأمینکنندگان و درنهایت اتأمین

شده است. در این مرحله هدف اصلی تأمین تقاضای غیرقطعی ونقل پرداختهسازی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار تحت عدم قطعیت تقاضا و هزینه حملمدل

الشعاع قرار ریزی تولید، انبارش، نحوه صحیح انتقال محصوالت و غیره تحتبا توجه به غیرقطعی بودن تقاضای مشتریان، برنامهباشد. از هر محصول می ریانمشت

های له جدیدترین روشازجم ]9[سازی استوار امکانی گیرد. لذا بایستی با ابزارهای مناسب نسبت به کنترل این پارامتر حساس پرداخته شود. روش بهینهمی

ونقل محصوالت با ناوگان مناسب، مسیریابی وسیله نقلیه، گیری نظیر نحوه حملباشد. در این مرحله متغیرهای تصمیمکنترل پارامترهای غیرقطعی مسئله می

ه در این مقاله نوع خاصی از شبکه زنجیره تأمین، کازآنجاییبه اهداف مسئله، مقداردهی شوند.  نحوه انبارش و توزیع محصوالت مدنظر بوده و بایستی با توجه

 بیان است:صورت زیر قابلشده توابع هدف مسئله بهباشد، لذا متناظر با نوع شبکه انتخابیعنی شبکه زنجیره تأمین پایدار مدنظر می

های انبارش محصوالت در نوع تکنولوژی تولید، هزینه های استفاده ازیابی مراکز تولیدی، هزینههای مکانهای کل شبکه شامل )هزینهکاهش هزینه -الف

 باشد،ونقل( میهای مرتبط با حملمراکز توزیع اصلی، هزینه توزیع محصوالت در مراکز توزیع فرعی و هزینه

 ونقل، محصوالت با ناوگان حملای به سبب استفاده از نوع تکنولوژی تولید در مراکز تولیدی و نحوه صحیح توزیع کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه -ب

 های اجتماعی به سبب احداث مراکز تولیدی بیشتر.سازی مسئولیتبیشینه -ج

 سازی خواهد بود:لذا با توجه به مفروضات زیر مدل شبکه زنجیره تأمین قابل مدل
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 های اجتماعی،سازی مسئولیتبیشینه -3ای و خانهکاهش میزان انتشار گازهای گل -2های کل شبکه، کاهش هزینه -1توابع هدف این مدل شامل  -الف

 شده است،صورت غیرقطعی در نظر گرفتهمشتریان به تقاضای -ب

 کننده اصلی و محلی و مشتریان خواهد بود،ها، مراکز تولیدی، مراکز توزیعکنندهسطوح شبکه زنجیره تأمین، شامل تأمین -ج

 باشد،ثابت میمکان مشتریان، مراکز توزیع اصلی و محلی  -د

 پذیرد، وریزی فازی استوار صورت میکنترل پارامترهای غیرقطعی با روش برنامه -ه

 کمبود مجاز نبوده و بایستی تمامی تقاضای مشتریان پاسخ داده شود. -و

 سازی مسئله در شرایط عدم قطعیت. مدل6

 ها:مجموعه

𝐼 هاکنندهمجموعه تأمین 𝑖 = {1, … , 𝐼} 

𝐽 تولیدی مجموعه مراکز 𝑗 = {1,… , 𝐽} 

𝐾  کننده اصلیمراکز توزیعمجموعه 𝑘 = {1, … , 𝐾} 

𝐿 کننده محلیمجموعه مراکز توزیع 𝑙 = {1, … , 𝐿} 

𝐶 مجموعه مشتریان نهایی 𝑐 = {1, … , 𝐶} 

𝑁  تکنولوژی تولیدمجموعه 𝑛 = {1,… , 𝑁} 

𝑃 مجموعه محصوالت 𝑝 = {1, … , 𝑃} 

𝑀 مجموعه مواد اولیه 𝑚 = {1,… ,𝑀} 

𝑇 مجموعه دوره زمانی 𝑡 = {1, … , 𝑇} 

𝑉 مجموعه وسایل نقلیه 𝑣 = {1, … , 𝑉} 

 پارامترها:

𝐹𝑖𝑥𝐿𝑙  𝑙کننده محلی هزینه تأسیس مرکز توزیع 

𝐹𝑖𝑥𝐾𝑘 کننده اصلی هزینه تأسیس مرکز توزیع𝑘 

𝐹𝑖𝑥𝐼𝑖  𝑖هزینه انتخاب تأمین کننده  

𝐹𝑖𝑥𝐽𝑗𝑛  هزینه تأسیس مرکز تولیدکننده𝑗  با سطح تکنولوژی𝑛 

𝐹𝑖𝑥𝑉𝑣  𝑣هزینه ثابت استفاده از وسیله نقلیه  

𝑇�̃�𝑘𝑙𝑝𝑡 ونقل به ازای هر واحد محصول هزینه حمل𝑝 کننده اصلی بین توزیع𝑘 کننده محلی و توزیع𝑙  در دوره زمانی𝑡 

𝑇�̃�𝑙𝑐 کننده محلی مراکز توزیع بین ونقلهزینه حمل𝑙  و مشتری𝑐        𝑙, 𝑐 ∈ 𝐿 ∪ 𝐶 

𝑇�̃�𝑗𝑘𝑝𝑡 ونقل به ازای هر واحد محصول هزینه حمل𝑝  بین مرکز تولیدکننده𝑗 کننده اصلی و توزیع𝑘  در دوره زمانی𝑡 

𝑇�̃�𝑘𝑘′𝑝𝑡 ونقل به ازای هر واحد محصول هزینه حمل𝑝 کننده اصلی بین مراکز توزیع𝑘  و𝑘′  در دوره زمانی𝑡 

𝑇�̃�𝑖𝑗𝑚𝑡  𝑡در دوره زمانی  𝑗و مرکز تولیدکننده  𝑖بین مرکز تأمین کننده  𝑚 ونقل به ازای هر واحد ماده اولیههزینه حمل 

𝐶𝑜2𝑘𝑙   𝑙کننده محلی و توزیع 𝑘کننده اصلی به ازای هر واحد محصول بین توزیع 𝐶𝑜2میزان انتشار گاز  

𝐶𝑜2𝑙𝑐 ,𝑐        𝑙و مشتری  𝑙کننده محلی مراکز توزیع بین 𝐶𝑜2میزان انتشار گاز   𝑐 ∈ 𝐿 ∪ 𝐶 

𝐶𝑜2𝑗𝑘  میزان انتشار گاز𝐶𝑜2  به ازای هر واحد محصول بین مرکز تولیدکننده𝑗 کننده اصلی و توزیع𝑘  

𝐶𝑜2𝑘𝑘′   ′𝑘و  𝑘کننده اصلی به ازای هر واحد محصول بین مراکز توزیع 𝐶𝑜2میزان انتشار گاز  

𝐶𝑜2𝑖𝑗   𝑗و مرکز تولیدکننده  𝑖به ازای هر واحد ماده اولیه بین مرکز تأمین کننده  𝐶𝑜2میزان انتشار گاز  

𝑁𝐿𝑙 کننده محلی شده به ازای تأسیس مرکز توزیعتعداد افراد استخدام𝑙 

𝑁𝐾𝑘 کننده اصلی شده به ازای تأسیس مرکز توزیعتعداد افراد استخدام𝑘 

𝑁𝐼𝑖  𝑖شده به ازای تأسیس تأمین کننده تعداد افراد استخدام 

𝑁𝐽𝑗 شده به ازای تأسیس مرکز تولیدکننده تعداد افراد استخدام𝑗 

𝐶𝑙𝑝 واحد محصول  هزینه توزیع به ازای یک𝑝  کننده محلی توسط مرکز توزیع𝑙 

𝐶𝑘𝑝 واحد محصول  هزینه توزیع به ازای یک𝑝  کننده اصلی توسط مرکز توزیع𝑘 

𝐶𝑗𝑝 واحد محصول  هزینه تولید به ازای یک𝑝   توسط مرکز تولیدکننده𝑗 

𝐶𝑖𝑚 واحد ماده اولیه  هزینه تأمین به ازای یک𝑚   توسط تأمین کننده𝑖 

𝐷𝑒�̃�𝑐𝑝𝑡  مقدار تقاضای مشتری𝑐  از محصول𝑝  در دوره زمانی𝑡 
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𝑐𝑎𝑝𝐿𝑙𝑝 کننده محلی حداکثر ظرفیت مرکز توزیع𝑙  از محصول𝑝 

𝑐𝑎𝑝𝐾𝑘𝑝 کننده اصلی حداکثر ظرفیت مرکز توزیع𝑘  از محصول𝑝 

𝑐𝑎𝑝𝐽𝑗𝑝  حداکثر ظرفیت مرکز تولیدکننده𝑗  از محصول𝑝 

𝑐𝑎𝑝𝐼𝑖𝑚  حداکثر ظرفیت تأمین کننده𝑖  از ماده اولیه𝑚 

𝑐𝑎𝑝𝑉𝑣  𝑣ظرفیت وسیله نقلیه  

ℎ𝑘𝑝𝑡  محصولهزینه نگهداری 𝑝 کننده اصلی در مرکز توزیع𝑘  در انتهای دوره زمانی𝑡 

ξ𝑚𝑝  مقدار ماده اولیه𝑚  موردنیاز برای تولید یک محصول نهایی𝑝 

 متغیرهای تصمیم:

𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡   𝑡در دوره زمانی  𝑙کننده محلی و توزیع 𝑘کننده اصلی بین توزیع 𝑝یافته مقدار محصول انتقال 

𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡 یافته مقدار محصول انتقال𝑝  بین مرکز تولیدکننده𝑗 کننده اصلی و توزیع𝑘  در دوره زمانی𝑡  

𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡   𝑡در دوره زمانی  𝑗و مرکز تولیدکننده  𝑖بین تأمین کننده  𝑚یافته مقدار ماده اولیه انتقال 

𝑁𝑘𝑘′𝑝𝑡 یافته مقدار محصول انتقال𝑝 کننده اصلی بین مراکز توزیع𝑘  و𝑘′  در دوره زمانی𝑡  

𝑉′𝑙𝑝𝑡  کل مقدار محصول𝑝 کننده محلی شده توسط مرکز توزیعتوزیع𝑙  در دوره زمانی𝑡  

𝑌𝑙  گیرد. می 0و در غیر این صورت  1تأسیس گردد، مقدار  𝑙کننده محلی که مرکز توزیعدرصورتی 

𝑌𝑘 کننده اصلی که مرکز توزیعدرصورتی𝑘  گیرد.می 0و در غیر این صورت  1تأسیس گردد، مقدار 

𝑌𝑗 که مرکز تولیدکننده درصورتی𝑗  گیرد.می 0و در غیر این صورت  1تأسیس گردد، مقدار 

𝑌𝑖 که تأمین کننده درصورتی𝑖  گیرد.می 0و در غیر این صورت  1انتخاب گردد، مقدار 

𝑍𝑙𝑐𝑡
′  گیرد. می 0و در غیر این صورت  1تخصیص یابد، مقدار  𝑡در دوره زمانی  𝑙به مرکز توزیع محلی  𝑐که مشتری درصورتی 

𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡  
 0و در غیر این صورت  1بازدید شود، مقدار  𝑡در دوره زمانی  𝑣توسط وسیله نقلیه  𝑙کننده محلی بعد از مرکز توزیع 𝑐که مشتری درصورتی

,𝑙گیرد. می 𝑐 ∈ 𝐿 ∪ 𝐶 

𝑈𝑐𝑣𝑡 متغیر کمکی برای محدودیت حذف زیر تور 

𝑄𝑘𝑝𝑡 کننده اصلی در انبار مرکز توزیع شدهمقدار محصول ذخیره𝑘  از محصول𝑝  در انتهای دوره زمانی𝑡 
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 دسترس در و همچنین است ریزیبرنامه مافوق هاآن تعیین ونقل و تقاضا( کههای حملمهم )ازجمله هزینه پارامترهای از برخی ونوسانی پویا ذات به توجه با

 زده تخمین کارشناسان ذهنی تجارب و نظرات برتکیه  با عمدتاًپارامترها  این طراحی، مرحله در موردنیاز تاریخی هایداده بودن حصول غیرقابل حتی و نبودن

 شده است: فرموله زیر شرح به ایذوزنقه فازی اعداد قالب در داده غیرقطعی عنوانبه مبهم فوق پارامترهای شود؛ بنابراین،می

𝑇�̃�𝑙𝑐 = (𝑇𝑟𝑙𝑐
1 , 𝑇𝑟𝑙𝑐

2 , 𝑇𝑟𝑙𝑐
3 , 𝑇𝑟𝑙𝑐

4)  

𝑇�̃�𝑘𝑙𝑝𝑡 = (𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡
1 , 𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡

2 , 𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡
3 , 𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡

4 ) 

𝑇�̃�𝑘𝑘′𝑝𝑡 = (𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡
1 , 𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡

2 , 𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡
3 , 𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡

4 )  

𝑇�̃�𝑗𝑘𝑝𝑡 = (𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡
1 , 𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡

2 , 𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡
3 , 𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡

4 ) 

𝑇�̃�𝑖𝑗𝑚𝑡 = (𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡
1 , 𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡

2 , 𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡
3 , 𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡

4 ) 

𝐷𝑒�̃�𝑐𝑝𝑡 = (𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡
1 , 𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡

2 , 𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡
3 , 𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡

4 ) 

 تابع یک بتواند نفر یک اگر است. حتی غیرممکن گاهی و حتی سخت تقاضا،ونقل و هزینه حمل ارزیابی بلندمدت، هایگیریتصمیم برای که است ذکرشایان

باشند. لذا این پارامترها که در یک افق  نداشته گذشته هایداده با مشابهی رفتار پارامترها این که ممکن است کند، برآورد پارامترها را این برای احتمالی توزیع

شده، مسئله ها، پارامترها و متغیرهای تصمیم بیانبا توجه به بیان مجموعهشده است.های فازی در نظر گرفتهعنوان دادهکند بهریزی بلندمدت تغییر میبرنامه

 شود:سازی میصورت ذیل مدلریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط بهعنوان یک مدل برنامهشبکه چندهدفه زنجیره تأمین بهطراحی 

(12) 𝑀𝑖𝑛𝜔1 = 𝐸[𝜔] + 𝜉(𝑓(max) − 𝐸[𝜔]) + 

𝜂∑∑∑(𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡
4 − 𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡

3 − 𝛼(𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡
4 − 𝐷𝑒𝑚𝑐𝑝𝑡

3 ))

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐶

𝑐=1

 

(13) 𝑀𝑖𝑛𝜔2 =∑∑∑∑𝐶𝑜2𝑙𝑐

𝑇

𝑡=1

𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝑉

𝑣=1

𝐿∪𝐶

𝑙=1

𝐿∪𝐶

𝑐=1

+∑∑∑∑𝐶𝑜2𝑘𝑙𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

+ 
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∑∑∑∑𝐶𝑜2𝑗𝑘𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

+∑∑∑∑𝐶𝑜2𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

+ 

∑ ∑ ∑∑𝐶𝑜2𝑘𝑘′  𝑁𝑘𝑘′𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘′=1
𝑘≠𝑘′

𝐾

𝑘=1

 

(14) 𝑀𝑎𝑥𝜔3 =∑𝑁𝐿𝑙𝑌𝑙

𝐿

𝑙=1

+∑𝑁𝐾𝑘𝑌𝑘

𝐾

𝑘=1

+∑𝑁𝐼𝑖𝑌𝑖

𝐼

𝑖=1

+∑𝑁𝐽𝑗𝑌𝑗

𝐽

𝑗=1

 

 𝑠. 𝑡.: 

(15) 

𝐸[𝜔] =∑𝐹𝑖𝑥𝐿𝑙𝑌𝑙

𝐿

𝑙=1

+∑𝐹𝑖𝑥𝐾𝑘𝑌𝑘

𝐾

𝑘=1

+∑𝐹𝑖𝑥𝐼𝑖𝑌𝑖

𝐼

𝑖=1

+∑∑𝐹𝑖𝑥𝐽𝑗𝑛𝑌𝑗𝑛

𝑁

𝑛=1

𝐽

𝑗=1

+ 

∑∑∑∑(
𝑇𝑟𝑙𝑐

1 + 𝑇𝑟𝑙𝑐
2 + 𝑇𝑟𝑙𝑐

3 + 𝑇𝑟𝑙𝑐
4

4
)

𝑇

𝑡=1

𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝑉

𝑣=1

𝐿∪𝐶

𝑙=1

𝐿∪𝐶

𝑐=1

+ 

∑∑∑∑(
𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡

1 + 𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡
2 + 𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡

3 + 𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡
4

4
)𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

+ 

∑∑∑∑(
𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡

1 + 𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡
2 + 𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡

3 + 𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡
4

4
)𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

+ 

∑∑∑∑(
𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡

1 + 𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡
2 + 𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡

3 + 𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡
4

4
)𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

+ 

∑ ∑ ∑∑(
𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡

1 + 𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡
2 + 𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡

3 + 𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡
4

4
) 𝑁𝑘𝑘′𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘′=1
𝑘≠𝑘′

𝐾

𝑘=1

+ 

∑∑∑𝐶𝑙𝑝

𝑇

𝑡=1

𝑉′𝑙𝑝𝑡

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

+∑∑∑∑𝐶𝑘𝑝𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

+∑∑∑∑𝐶𝑗𝑝𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

+ 

∑∑∑∑𝐶𝑖𝑚𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

+∑∑∑ℎ𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑄𝑘𝑝𝑡

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

+∑∑∑∑𝐹𝑖𝑥𝑉𝑣

𝑇

𝑡=1

𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝑉

𝑣=1

𝐶

𝑐=1

𝐿

𝑙=1

 

(16) 

𝑓(max) =∑𝐹𝑖𝑥𝐿𝑙𝑌𝑙

𝐿

𝑙=1

+∑𝐹𝑖𝑥𝐾𝑘𝑌𝑘

𝐾

𝑘=1

+∑𝐹𝑖𝑥𝐼𝑖𝑌𝑖

𝐼

𝑖=1

+∑∑𝐹𝑖𝑥𝐽𝑗𝑛𝑌𝑗𝑛

𝑁

𝑛=1

𝐽

𝑗=1

+ 

∑∑∑∑𝑇𝑟𝑙𝑐
4

𝑇

𝑡=1

𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝑉

𝑣=1

𝐿∪𝐶

𝑙=1

𝐿∪𝐶

𝑐=1

+∑∑∑∑𝑇𝑟𝑘𝑙𝑝𝑡
4 𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

+ 

∑∑∑∑𝑇𝑟𝑗𝑘𝑝𝑡
4 𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

+∑∑∑∑𝑇𝑟𝑖𝑗𝑚𝑡
4 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

+ 

∑ ∑ ∑∑𝑇𝑟𝑘𝑘′𝑝𝑡
4  𝑁𝑘𝑘′𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘′=1
𝑘≠𝑘′

𝐾

𝑘=1

+∑∑∑𝐶𝑙𝑝

𝑇

𝑡=1

𝑉′𝑙𝑝𝑡

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

+ 

∑∑∑∑𝐶𝑘𝑝𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

+∑∑∑∑𝐶𝑗𝑝𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

𝐽

𝑗=1

+∑∑∑∑𝐶𝑖𝑚𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

+ 

∑∑∑ℎ𝑘𝑝𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑄𝑘𝑝𝑡

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1

+∑∑∑∑𝐹𝑖𝑥𝑉𝑣

𝑇

𝑡=1

𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝑉

𝑣=1

𝐶

𝑐=1

𝐿

𝑙=1
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(17) 𝑉′𝑙𝑝𝑡 =∑((1 − 𝛼)𝐷𝑒𝑚𝑘𝑝𝑡
3 + 𝛼𝐷𝑒𝑚𝑘𝑝𝑡

4 ) 𝑍𝑙𝑐𝑡
′

𝐶

𝑐=1

,     ∀𝑙, 𝑝, 𝑡 

(18) ∑∑𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝐶∪𝐿

𝑐=1

𝑉

𝑣=1

= 1,     ∀𝑐, 𝑡 

(19) ∑∑∑((1 − 𝛼)𝐷𝑒𝑚𝑘𝑝𝑡
3 + 𝛼𝐷𝑒𝑚𝑘𝑝𝑡

4 ) 𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝑃

𝑝=1

𝐿∪𝐶

𝑙=1

𝐶

𝑐=1

≤ 𝑐𝑎𝑝𝑉𝑣 ,     ∀𝑣, 𝑡 

(20) 𝑈𝑎𝑣𝑡 − 𝑈𝑐𝑣𝑡 + |𝐶|. 𝑍𝑎𝑐𝑣𝑡 ≤ |𝐶| − 1,     ∀𝑎, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑣, 𝑡 

(21) ∑𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝐶∪𝐿

𝑐=1

=∑𝑍𝑐𝑙𝑣𝑡

𝐶∪𝐿

𝑐=1

,     ∀𝑣, 𝑡, 𝑙 ∈ 𝐶 ∪ 𝐿 

(22) ∑∑𝑍𝑙𝑐𝑣𝑡

𝐶

𝑐=1

𝐿

𝑙=1

≤ 1,     ∀𝑣, 𝑡 

(23) −𝑍𝑙𝑐𝑡
′ +∑(𝑍𝑙𝑢𝑣𝑡 + 𝑍𝑢𝑐𝑣𝑡)

𝐶∪𝐿

𝑢=1

≤ 1,     ∀𝑙, 𝑐, 𝑣, 𝑡 

(24) 𝑉′𝑙𝑝𝑡 =∑𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝐾

𝑘=1

,      ∀𝑙, 𝑝, 𝑡 

(25) ∑𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡

𝐿

𝑙=1

=∑𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝐽

𝑗=1

+ ∑ 𝑁𝑘′𝑘𝑝𝑡

𝐾

𝑘′=1

− ∑ 𝑁𝑘𝑘′𝑝𝑡

𝐾

𝑘′=1

+ 𝑄𝑘𝑝𝑡−1 − 𝑄𝑘𝑝𝑡 ,      ∀𝑘, 𝑝, 𝑡 

(26) ∑∑ξ𝑚𝑝

𝐾

𝑘=1

𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝑃

𝑝=1

=∑𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝐼

𝑖=1

,     ∀𝑗,𝑚, 𝑡 

(27) 𝑉′𝑙𝑝𝑡 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝐿𝑙𝑝𝑌𝑙 ,     ∀𝑙, 𝑝, 𝑡 

(28) ∑𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝐽

𝑗=1

+ ∑ 𝑁𝑘′𝑘𝑝𝑡

𝐾

𝑘′=1

≤ 𝑐𝑎𝑝𝐾𝑘𝑝𝑌𝑘 ,     ∀𝑘, 𝑝, 𝑡 

(29) ∑𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡

𝐾

𝑘=1

≤∑𝑐𝑎𝑝𝐾𝑗𝑝𝑌𝑗𝑛

𝑁

𝑛=1

,     ∀𝑗, 𝑝, 𝑡 

(30) ∑𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡

𝐽

𝑗=1

≤ 𝑐𝑎𝑝𝐼𝑖𝑚𝑌𝑖 ,     ∀𝑖,𝑚, 𝑡 

(31) ∑𝑌𝑗𝑛

𝑁

𝑛=1

≤ 1,     ∀𝑗 

(32) 𝑈𝑘𝑙𝑝𝑡 ,𝑊𝑗𝑘𝑝𝑡 , 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 , 𝑁𝑘𝑘′𝑝𝑡 , 𝑉
′
𝑙𝑝𝑡 , 𝑈𝑐𝑣𝑡 , 𝑄𝑘𝑝𝑡 ≥ 0 

(33) 𝑌𝑖 , 𝑌𝑗𝑛 , 𝑌𝑘 , 𝑌𝑙 , 𝑍𝑐𝑘𝑡
′ , 𝑍𝑐𝑘𝑣𝑡 ∈ {0,1} 

(، عبارت اول به مقدار مورد انتظار تابع هدف اول با استفاده از مقادیر متوسط پارامترهای غیرقطعی مدل اشاره دارد. عبارت دوم به 12در تابع هدف اول رابطه )

ضا )پارامتر کند. جمله سوم نیز هزینه کل جریمه انحراف از تقاهزینه جریمه برای انحراف بیش از مقدار مورد انتظار تابع هدف اول )استواری بهینگی( اشاره می

عنوان ضرایب تصحیح در مقدار به 𝛼باشد. پارامترهزینه جریمه عدم برآورد تقاضا می 𝜂ضریب وزنی تابع هدف،  𝜉رو، پارامتر دهد. ازاینغیرقطعی( را نشان می

سازی میزان انتشار دهد و شامل کمینها نشان می( تابع هدف دوم مسئله ر13رابطه )باشد.  1و  0.5دهد که بایستی عددی مابین سطوح فازی اعداد را نشان می

سازی نرخ استخدام به ازای تأسیس ( به بیشینه14ای ناشی از انتقال محصوالت و مواد اولیه بین سطوح مختلف شبکه زنجیره تأمین است. رابطه )گازهای گلخانه

های شبکه سازی مقدار کل هزینهدهد و شامل کمینهر تابع هدف مسئله را نشان می( میانگین و بیشینه مقدا16( و )15پردازد. رابطه )مراکز بالقوه جدید می

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

10 
www.confima.ir   

 

های های عملیاتی و هزینهونقل، هزینههای حملهای تأسیس مراکز بالقوه، هزینههای کل شبکه زنجیره تأمین، ترکیبی از هزینهباشد. هزینهزنجیره تأمین می

کند هر ( تضمین می18دهد. محدودیت )کننده محلی را نشان میشده توسط هر مرکز توزیعمیزان محصوالت توزیع ( کل17باشد. رابطه )نگهداری محصوالت می

ونقل محصوالت را توسط وسیله نقلیه در دسترس ( حداکثر ظرفیت حمل19تواند تخصیص پیدا کند. محدودیت )کننده محلی تنها به یک مشتری میمرکز توزیع

تواند به هر خوشه مشتری بار میکند وسیله نقلیه تنها یک( تضمین می21باشد. محدودیت )( محدودیت مربوط به حذف زیر تور می20) دهد. محدودیتنشان می

کننده وزیعکند که نقاط ابتدا و انتهای مسیریابی وسیله نقلیه در توزیع محصوالت به مشتریان، مراکز ت( تضمین می23( و )22وارد و از آن خارج شود. محدودیت )

( رابطه تعادل در مرکز 25دهد. رابطه )کننده محلی را نشان میکننده اصلی به مرکز توزیعیافته از مرکز توزیع( مقدار محصول انتقال24باشد. رابطه )محلی می

( مقدار مواد اولیه 26مشاهده است. رابطه )ابطه قابلشده در انتهای هر دوره زمانی در این ردهد و همچنین مقدار موجودی انباشتهکننده اصلی را نشان میتوزیع

دهد. کننده محلی را نشان می( ظرفیت مرکز توزیع27ها تأمین گردد. رابطه )کنندهدهد که بایستی توسط تأمینموردنیاز برای تولید محصوالت جدید را نشان می

ها کننده( ظرفیت تأمین30دهد. رابطه )ظرفیت تولید محصوالت جدید در مرکز تولید را نشان می( 29دهد. رابطه )کننده اصلی را نشان می( ظرفیت توزیع28رابطه )

( نیز 33( و )32تواند استفاده کند. رابطه )دهد که هر مرکز تولیدی حداکثر از یک سطح تکنولوژی می( نشان می31دهد. رابطه )از تأمین مواد اولیه را نشان می

 دهد.گیری را نشان مییمنوع و جنس متغیرهای تصم

 . روش حل8

و همچنین طراحی کروموزوم اولیه مسئله پرداخته  MOALOو  NSGA II ،MOPSOدر این بخش به بیان مبانی نظری الگوریتم های فرا ابتکاری 

 شده است. در انتهای این بخش نیز شاخص های مقایسه الگوریتم های فرا ابتکاری ذکر شده است.

 (NSGA II) 2نا مغلوب  یسازبا مرتب کیژنت تمیالگور .1.1

 دیگر،عبارتکنند. بهمی ارضا را مسئله هاییا محدودیت حدود کهدرحالی شود،می شروع هاکروموزوم از اولیه جمعیت یک تصادفی ایجاد با ژنتیک الگوریتم

از  هاهستند. کروموزوم مسئله برای محتمل پاسخ یک نمایانگر هریک و هستند مسئله تصمیم برای متغیرهای پیشنهادی مقادیر از هاییرشته هاکروموزوم

 و گیرندمی قرار ارزیابی مورد سازیبهینه به هدف توجه با هاکروموزوم این نسل، هر طول شوند. درمی استنتاج شوند،می نامیده نسل که متوالی تکرارهای

تابع  نمودن کنند. فرمولهمی پیدا مسئله هایجواب مجدد تولید برای بیشتری شانس شوند،می محسوبموردنظر  مسئله برای بهتری پاسخ که هاییکروموزوم

 برای ژنتیک الگوریتم در است. چراکه زیادی اهمیت کند، حائز کمک عمومی بهینه جواب سمت به محاسبات همگرایی سرعت بر کهنحویبه هاکروموزوم ارزیابی

 بودن محاسبه برزمان هستیم، مواجه هاکروموزوم از ایمالحظهقابل تعداد با مسائل از بسیاری در معموالً و محاسبه شود ارزیابی تابع مقدار بایستی هرکروموزوم

 هدف تابع آمدهدستبه مقادیر بر اساس سازد؛ بنابراین، کاربردی غیرممکن لحاظ به مسائل از برخی در را ژنتیک الگوریتم از استفاده عمالً تواندمی ارزیابی تابع

 این کرد. بر اساس خواهد تعیین رشته هر برای را انتخاب احتمال برازندگی عدد شود. اینمی داده نسبت عدد برازندگی یک رشته هر به ها،رشته جمعیت در

 کروموزوم دو پیوند طریق از شوندمی فرزند نامیده که جدید هایکروموزوم بعدی نسل تولید شوند. برایمی انتخاب هارشته از ایمجموعه ابتدا انتخاب، احتمال

 از هاییجایگزین رشته جدید هایشوند. پس رشتهمی جهش ایجاد عملگر از استفاده با کروموزوم اصالح طریق از ترکیب یا عملگر از استفاده با کنونی نسل از

 کنندمی عمل هارشته حذف و انتخاب روی که تصادفی ایباشد. مکانیزه ثابت مختلف محاسباتی تکرارهای در هارشته جمعیت تعدادتاشوند می اولیه جمعیت

 دیگر به جایگزینی نسبت مرحله در و داشته جدید هایرشته تولید و ترکیب برای بیشتری احتمال دارند، بیشتری که برازندگی هاییرشته که هستند ایگونهبه

 جمعیت در هدف تابع مقدار توسط و شده کامل مختلف، هاینسل در طی هدف تابع بر اساس رقابت یک در هادنباله جمعیت لحاظ هستند. بدین ترمقاوم هارشته

زیر  یا بهینه دهنده حلنشان امیدوارانه طوربه که شودمی همگرا کروموزوم بهترین سمت به الگوریتم سال، چندین از که بعدطوریبه یابد،می افزایش هارشته

 مورد جواب فضای از جدیدی نقاط ژنتیکی عملگرهای توسط تکرار محاسباتی، هر در آنکه ضمن الگوریتم این در طورکلیاست. به موردنظر مسئله برای بهینه

 کند. معموالًمی است، کنکاش بیشتر هاآن در هدف تابع آماری متوسط که را فضایی از نواحی جستجوی روند انتخاب، توسط مکانیم گیرندمی قرار جستجو

 جستجو یابد. هنگامیمی بهبود جمعیت دیگر نسلبهاز نسلی که معناست دارد. این بدان بیشتری برازندگی شودمی پیشین جمعیت جایگزین که جدید جمعیت

 کروموزوم بهترین درنتیجه باشد و شده برآورده توقف معیارهای یا شده باشدحاصل همگرایی یا باشیم رسیده ممکن نسل حداکثر به بود که خواهد بخشنتیجه

 گرفته در نظر باید موضوع چندین ژنتیک الگوریتم شود. درکاربردمی انتخاب مسئله برای بهینه حل یا تخمینی بهینه حل عنوانبه نسل آخرین از آمدهدستبه

 معین شود. سوم، باید حل ارزیابی برای برازندگی تابع کردن(. دوم، )کد شود گیریتصمیم باید هستند مسئله هایدهنده حلنشان که هاییژن مورد در شود. اول

 شود. سرانجام معلوم باید جدید نسل جمعیت تولید روش شوند. چهارم، طراحی باید انتخاب هایروش و ترکیب و جهش عملگرهای مانند ژنتیک عملگرهای

 عملگرهای به دلیل اینکه کنیم، رفتار هامحدودیت با چطور، اینکه است الزم بسیار دارمحدودیت سازیبهینه در مسائل الگوریتم این کاربرد برای که موضوعی

 . ]27[شده است پرداخته موارد این بررسی به ادامه؛ درشوندنشدنی)غیرموجه( می فرزندان تولید به منجر معموالً هاکروموزوم کردن کاریدست با ژنتیک

 (MOPSOچندهدفه ازدحام ذرات )سازی الگوریتم بهینه .2.1

با الگوبرداری از حرکت پرندگان در هوا و با کشف رابطه منطقی بین تغییر جهت و سرعت پرندگان و با استفاده از دانش  ]28[اولین بار کندی و ابرهارت 

دند و دریافتند فیزیک روش پیشنهادی به نام حرکت ذرات را ارائه نمودند. این دانشمندان چندی بعد در مقاالت خود متوجه وابستگی این حرکات به یکدیگر ش

شده را تکمیل کرده و نام آن را حرکت ازدحامی رو روش ارائهکنند ازاینیک پرنده ناشی از اطالعاتی است که از پرندگان اطراف خود دریافت می که حرکت

ها دارد که ی نیز با آنهای جدهایی نظیر مورچگان یا ژنتیک دارد، اما تفاوتهای زیادی را با الگوریتمطورکلی الگوریتم حرکت تجمعی ذرات شباهتگذاشتند. به
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کند درنتیجه آن این الگوریتم نیاز به عنوان نمونه این الگوریتم از عملگرهایی نظیر تقاطع و جهش استفاده نمیشود. بهباعث تمایز و سادگی این الگوریتم می

نظیر ژنتیک است. این الگوریتم فضای حل را با استفاده از یک تابع  هاییتر از الگوریتمهای اعداد و مرحله رمزخوانی ندارد درنتیجه بسیار سادهاستفاده از رشته

شوند. حرکت یک گروه از ذرات از دو جز قطعی کند که این مسیرها در اثر حرکت ذرات انفرادی در فضا تشکیل میشبه احتمالی به مسیرهایی چندتکه تقسیم می

 حرکت کند.  ∗𝑔آمده تاکنون دستیا بهترین جواب به ∗𝑥هترین جواب جاری است در جهت بمندشود. هر ذره عالقهو احتمالی تشکیل می

 به شرح گام های زیر می باشد: MOPSOفرایند الگوریتم 

 اولیه  جمعیت ایجاد -الف

 خارجی یا مخزن آرشیو در هاآن کردن ذخیره و جمعیت نا مغلوب اعضای جدا کردن -ب

 شدهکشف هدف فضای بندیجدول -ج

 کند. می انتخاب رهبر یک آرشیو اعضای میان از ذره هر -د

 سرعت و موقعیت ذرات روزرسانیبه -ه

 که است هاییتالش مقایسه حاصل اطالعات، است. این دارا را 𝑋𝑡موقعیت  و شخصی( )بهینه رسیده آن به تاکنون که مقداری بهترین شامل اطالعاتی ذره، هر

 ذرات بهینه مقادیر مقایسه آمده است، ازدستبه گروه کل در تاکنون که را جوابی بهترین ذره هر همچنیندهد. می انجام بهترین جواب یافتن برای ذره هر

 دهد: تغییر زیر اطالعات از استفاده با را خود موقعیت کندمی سعی بهترین جواب به رسیدن برای ذره فراگیر( هر )بهینه شناسدمی مختلف

 موقعیت کنونی، 𝑋𝑡 -الف

 سرعت کنونی، 𝑉𝑡 -ب

 شخصی، و بهینه و کنونی موقعیت بین فاصله -ج

 فراگیر. بهینه و کنونی موقعیت بین فاصله -د

 کند. ( تغییر می35( و )34روابط ) صورتبه آن جدید موقعیت آن تبعبه و ذره هر سرعت ترتیب بدین

(34) 𝑉𝑖
𝑡+1 = 𝑤𝑉𝑖

𝑡 + 𝑐1𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑋𝑖
𝑡) + 𝑐2𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑋𝑖

𝑡) 

(35)  𝑋𝑖
𝑡+1 = 𝑋𝑖

𝑡 + 𝑉𝑖
𝑡+1 

𝑉𝑖که در آن سرعت 
𝑡+1  سرعت ذره𝑖 در تکرار جدید𝑡 ، 𝑉𝑖

𝑡 سرعت ذره𝑖 در تکرار فعلی𝑡 ،𝑋𝑖
𝑡+1  موقعیت کنونی ذره𝑡 + 1، 𝑋𝑖

𝑡 موقعیت ذره در تکرار

اند( اختیار کرده تاکنون ذرات تمام که موقعیتی ذره )بهترین بهترین موقعیت بهترین igbestتاکنون اختیار کرده است و  𝑖بهترین موقعیتی که ذره  ipbest جدید،

 اجتماعی و شناختی پارامترهای ترتیب به 𝐶2و  𝐶1رود. می بکار گوناگونی گروه و تنوع حفظ برای که است یک و صفر بین تصادفی عدد یک 𝑅𝑎𝑛𝑑است. 

 اخیر شود. مقالهاتمی محلی هایبهینه زودرس در همگرایی از جلوگیری و الگوریتم همگرایی تسریع به منجر پارامترها این برای مقدار مناسب انتخابهستند. 

 برای که دارد نام وزنی اینرسی 𝑤 است. پارامتر ترمناسب𝐶2 اجتماعی  پارامتر به نسبت𝐶1 شناختی  برای پارامتر تریبزرگ مقدار انتخاب که دهدمی نشان

 .]29[گیرند می قرار مورداستفاده های جاریسرعت بر پیشین هایسرعت سوابق تأثیر کنترل جهت وزنی، رود. اینرسیمی به کار دسته ذرات در همگرایی تضمین

 جهش عملگر از استفاده -و

 شود. می رسانی بهروز ذره هر شخصی خاطره بهترین -ی

 کنید.  حذف را آرشیو مغلوب اعضای و کرده اضافه آرشیو به را جدید نا مغلوب اعضای -ط

 کنید.  روزرسانیبه را بندیجدول -ظ

 به گام است. در غیر این صورت مسئله برای آمدهدستجواب به ازدحام، بین ذره در بهترین و شودمی متوقف الگوریتم توقف، شرایط برقراری کهدرصورتی -ع

 بروید.  چهارم

 (MOALO)الگوریتم چندهدفه شیر مورچه . 3.1

های تصادفی، تقریب حلسازی با اعمال مجموعه راههای بهینه را برای مسائل بهینهحلهای مبتنی بر جمعیت، الگوریتم شیر مورچه راههمانند سایر الگوریتم

مورچه وجود دارند: مجموعه  یابد. دو جمعیت در الگوریتم شیرارتقاء میها و شیر مورچه زند. این مجموعه بر اساس علوم الهام گرفته از تعامل بین مورچهمی

سازی موردنظر به ها و نهایتاً تخمین بهینگی کلی برای مسئله بهینهها و مجموعه شیر مورچه. مراحل کلی الگوریتم شیر مورچه برای تغییر این مجموعهمورچه

 :]30[باشد شرح زیر می

 باشند،مقادیر تصادفی آغازشده و عوامل اصلی جستجو در الگوریتم شیر مورچه میمجموعه مورچه با  -الف

 شود،مقدار برازش هر مورچه با استفاده از تابع هدف در هر تکرار ارزیابی می -ب

 کنند،ها حرکت میهای تصادفی پیرامون شیر مورچهها در فضای جستجو با استفاده از گاممورچه -ج

ها در تکرارهای باقیمانده ها در اولین تکرار فرض شده و به موقعیت جدید مورچهها مکان مورچهشود. درواقع، شیر مورچههرگز ارزیابی نمی جمعیت شیر مورچه -د

 ها بهتر شوند،شوند، البته اگر مورچهجابجا می

 شود،روز میتر شدن مورچه بیافته و موقعیت آن در صورت متناسبیک شیر مورچه به هر مورچه اختصاص -و
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 گذارد،ها تأثیر میاش بر جابجایی مورچهنظر از فاصلهیک شیر مورچه برگزیده وجود دارد که صرف -ه

 گیرد، عنوان مورچه برگزیده میا بهای بهتر از مورچه برگزیده باشد، جای آن رگر هر شیر مورچها -ی

 دد، وصورت رضایت بخشی رعایت گرهشود که معیار نهایی ب)ب( تا )ی( تا جایی تکرار می مراحل -ط

 شود. عنوان بهترین تخمین برای بهینگی جهانی بازگردانده میموقعیت و مقدار برازش شیر مورچه برگزیده به -ظ

ها بهترین رچهبایست با استفاده از گام تصادفی، در میان فضای جستجو جابجا شوند. شیر موها میها بررسی فضای جستجو است. آنمسئولیت اصلی مورچه

سازی، منظور حل مسائل بهینهکنند. بهسوی مناطق نویدبخش از فضای جستجو هدایت میها را بهها را حفظ کرده و جستجوی مورچهموقعیت حاصله از مورچه

ها، گرفتن طعمه و بازسازی یر مورچهسوی شور شدن در حفره شیر مورچه، ساخت حفره، حرکت مورچه بهها، غوطهالگوریتم شیر مورچه از گام تصادفی مورچه

 کند.حفره، و انتخاب برگزیده، تقلید می

 نحوه نمایش جواب و تولید جمعیت اولیه. 4.1

شده استفاده شده،معرفی ]31[همکاران  و توسط جن کهدر این مقاله با توجه به پیچیدگی باالی مدل پیشنهادی، از رمزگشایی جدید مبتنی بر اولویت 

 جایگشت یک اساس بر رمزگذاری است، شدهداده ثابت نشان مرکز تقاضا 4 و توزیعمرکز  3 با تأمین زنجیره شبکه سطوح از دریکی رمزگذاری (2شکل ) است. در

( 2-5-3و ) ثابت مراکز تقاضای به ( مربوط7-4-1-6های )اولویت که است شدهداده ( نشان2-5-3-7-4-1-6) صورتبه (2شکل ) در که باشدمی هاگره تعداد از

 شود: طی بایستی زیر مرحله دو رمزگشایی باشد. برایمی توزیعمرکز  به مربوط

مراکز  تقاضای همه بتواند کنندهتوزیع این کهو درصورتی دوم( کنندهتوزیع به مربوط 5 )اولویت شدهانتخاب توزیعمرکز  بین از اولویت ترینبزرگ ابتدا -1 مرحله

 کهدرصورتی باشد،می 950 با برابر 2 کنندهمرکز توزیع ظرفیت (2شکل ) مثال کند. درمی کاهش پیدا صفر مقدار به مراکز توزیع بقیه اولویت دهد، پاسخ را مشتری

سوم(  کنندهتوزیع به مرکز مربوط 3 )اولویت بعدی اولویت ترینبزرگ با بعدی مرکز توزیع صورت این است. در 1300 ثابت برابر مشتریانمراکز  تقاضای مجموع

 اولویت تنها صورت این باشد. در( می1300 )مقدار مشتریان تقاضای مراکز مجموع از تربزرگ (1650 )مقدار مرکز توزیع دو ظرفیت مجموع شود. حالمی انتخاب

 کرد.  خواهد پیدا کاهش صفر به اول مرکز توزیع

 ترینبزرگ نیز مرحله این گیرد. درمی صورت و مراکز تقاضا شدهانتخاب مراکز توزیع بین بهینه تخصیص مراکز توزیع، مکان و تعداد تعیین از پس -2 مرحله

 شناسایی اول مرحله از شدهانتخاب مرکز توزیع با مشتری این به مربوط ونقلهزینه حمل کمترین و شدهانتخاب اول(مرکز تقاضای  به مربوط 7 )اولویت اولویت

شود. مشخص می تخصیص بهینه مقدار عنوانبه شدهتعیین مشتری و شدهانتخاب مرکز توزیع ظرفیت مقدار حداقل و (15 با هزینه سوم کننده)مرکز توزیع شودمی

 نیافته، کاهش صفر به هااولویت همه مقدار همه زمانی که یابد. تامی کاهش صفر به اولویت مقدار نشده، برآورده تقاضای یا و باقیمانده ظرفیت روزرسانیبه از پس

 شود. می تکرار دوم مرحله

 
 شدهنحوه رمزگذاری و رمزگشایی مبتنی بر اولویت اصالح. 2شکل

 های فرا ابتکاری چندهدفههای مقایسه الگوریتمشاخص. 5.1

مقایسه  شده است. برایکسب مدل توسط کارا جواب 𝑁تعداد  و حل مذکور الگوریتم سه توسط که است هدف سه ( شامل36معادله ) در مدل کنید فرض

 :است زیر صورتبه کارا هایجواب مجموعه کنید شده است. فرضمعرفی زیر شرح به هاییشاخص تر استکاربردی دیگری به نسبت الگوریتم کدام اینکه

(36)  (𝑓1
1, 𝑓2

1), … , (𝑓1
𝑛, 𝑓2

𝑛) 

 MSIشاخص بیشترین گسترش _ الف

 پراکنده تریگسترده فضای در کارا هایجواب کند. هرقدرمی گیریاندازه را های کاراجواب فضای گسترش معیار، اینشده است. زیزتلر، ارائه توسط شاخص این

 :کنید است. فرض ترمناسب باشد، بیشتر مقدار این هرقدر و داشت خواهد تریبزرگ شاخص مقدار این باشند

𝑓𝑗
𝑚𝑎𝑥 هدف  ازنظر هدف تابع مقدار ترینبزرگj کارا هایجواب بین در 
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𝑓𝑗
𝑚𝑖𝑛 هدف  ازنظر هدف تابع مقدار کمترینj کارا هایجواب بین در 

 شود. ( محاسبه می37رابطه ) از و کنیممی مشخص 𝐷نماد  با را شاخص این

(37) 

 

𝐷 = √∑(𝑓𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑗

𝑚𝑖𝑛)2
𝑘

𝑗=1

 

 (NPF)های کارا یا پارتو شاخص تعداد جواب _ب

 است.  بهتر باشد بیشتر شاخص این هرقدر است است. بدیهی استخراجقابل مدل از استفاده با که است کارایی هایجواب تعداد دهندهنشان شاخص این

 (CPU-time) زمان اجرای مدل_ ج

 است. ترمناسب باشد کمتر معیار این است هرچه دهد. بدیهیمی نشان کارا هایجواب به رسیدن برای را مدل اجرای زمانمدت معیار این

 (SI)گذاری شاخص فاصله_ د

𝑓1)دهد. جواب می نشان را کارا هایجواب همان یا پارتو هایجواب و توزیع پراکندگی نحوه معیار این
𝑖 , 𝑓2

𝑖) با را جواب این پلکانی فاصله بگیرید، در نظر را 

 (:38رابطه ) صورتبه بگیرید، نظردر  idعنوان به را هاآن سپس حداقل کنید، محاسبه دیگر هایجواب تکتک

(38) 
 𝑑𝑖 = min

𝑗=1,..,𝑛 𝑗≠𝑖
(∑|𝑓𝑘

𝑖 − 𝑓𝑘
𝑗
|

2

𝑘=1

),     ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑛 

 آید:( به دست می39از رابطه ) SIخواهیم داشت. درنهایت شاخص  dمقدار  nدیگر عبارتکنیم، بهها این مقدار را محاسبه میبرای همه جواب

(39)  𝑆𝐼 = √
1

𝑛 − 1
(∑(�̅� − 𝑑𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

) 

 (SM)شاخص فاصله متریک _ ه

 عملکرد نشانه باشد، کمتر شاخص این میزان خواهیم پرداخت. هرچه سلطه تحت غیر هایجواب گسترش یکنواختی گیریاندازه به شاخص، این از استفاده با

 شود:( محاسبه می40از رابطه ) کهطوریباشد. بهمی الگوریتم بهتر

(40)  𝑆𝑀 =
∑ |�̅� − 𝑑𝑖|
𝑛−1
𝑖=1

(𝑛 − 1)�̅�
 

 . تحلیل آزمایشات و نتایج آن9

رو در این بخش ابتدا با یک مثال عددی در سایز شده است. ازاینشده پرداختهدر این بخش از مقاله به ارائه نتایج و بررسی مدل شبکه زنجیره تأمین طراحی

منظور شده است. در ادامه و بهه زنجیره تأمین با روش معیار جامع بررسیهای مدل شبکها و بررسی خروجیکنندهدر انتخاب تأمین Dکوچک، کاربرد تئوری اعداد 

 شده است.بهره گرفته MOALOو  NSGA II ،MOPSOهای تر از الگوریتمحل مسائل مختلف در سایزهای بزرگ

 حل مسئله نمونه در سایز کوچک. 1.1

ابتدا  Dشده و در ادامه با استفاده از روش تئوری اعداد ای پارامترهای قطعی و غیرقطعی مسئله پرداختهدر این بخش ابتدا به تعریف اندازه و حدود بازه

شده است. ه معیار جامع حل گیری چندهدفشده و در مرحله دوم مدل با استفاده از روش تصمیمهای واجد شرایط برای ارائه مواد اولیه شناساییکنندهتأمین

دهد. ای پارامترهای قطعی و غیرقطعی مسئله را بر اساس تابع توزیع یکنواخت نشان می( به ترتیب اندازه مسئله نمونه در سایز کوچک و حدود بازه2( و )1جدول )

 صادفی و بر اساس تابع توزیع یکنواخت استفاده شده است.های تهای واقعی در این مقاله قابل حصول نبوده است، از دادهکه دسترسی به دادهازآنجایی

 اندازه مسئله نمونه در سایز کوچک. 1جدول 
 اندازه شرح مجموعه اندازه شرح مجموعه

𝐼 5 هاکنندهمجموعه تأمین 𝑃 1 مجموعه محصوالت 

𝐽 3 مجموعه مراکز تولیدی 𝑀 2 مجموعه مواد اولیه 

𝐾  3 اصلیکننده مراکز توزیعمجموعه 𝑇 1 مجموعه دوره زمانی 

𝐿 3 کننده محلیمجموعه مراکز توزیع 𝑉 5 مجموعه وسایل نقلیه 

𝐶 5 مجموعه مشتریان نهایی 𝑁  3 تکنولوژی تولیدمجموعه 
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 ر اساس تابع توزیع یکنواختبای پارامترهای قطعی و غیرقطعی مسئله حدود بازه. 2جدول
 ایحدود بازه پارامتر

𝐹𝑖𝑥𝐿𝑙 , 𝐹𝑖𝑥𝐽𝑗𝑛, 𝐹𝑖𝑥𝐾𝑘 , 𝐹𝑖𝑥𝐼𝑖 (25000  ،15000 )~U 

𝐹𝑖𝑥𝑉𝑣 (7000  ،5000 )~U 

𝐶𝑜2𝑘𝑙 , 𝐶𝑜2𝑙𝑐 , 𝐶𝑜2𝑗𝑘 , 𝐶𝑜2𝑘𝑘′ , 𝐶𝑜2𝑖𝑗 (60  ،20 )~U 

𝑁𝐿𝑙 , 𝑁𝐾𝑘 , 𝑁𝐼𝑖 , 𝑁𝐽𝑗 (120  ،100 )~U 

𝐶𝑙𝑝, 𝐶𝑘𝑝, 𝐶𝑗𝑝, 𝐶𝑖𝑚 (5  ،1 )~U 

𝑐𝑎𝑝𝐿𝑙𝑝, 𝑐𝑎𝑝𝐽𝑗𝑝, 𝑐𝑎𝑝𝐼𝑖𝑚 (1200  ،1000 )~U 

𝑐𝑎𝑝𝐾𝑘𝑝 (1500  ،1200 )~U 

𝑐𝑎𝑝𝑉𝑣 (800  ،600 )~U 

ℎ𝑘𝑝𝑡 (2  ،1 )~U 

ξ𝑚𝑝 (2  ،1 )~U 

𝑇�̃�𝑘𝑙𝑝𝑡, 𝑇�̃�𝑙𝑐 , 𝑇�̃�𝑗𝑘𝑝𝑡, 𝑇�̃�𝑘𝑘′𝑝𝑡, 𝑇�̃�𝑖𝑗𝑚𝑡 ((30  ،25( ،)25  ،20( ،)20  ،15( ،)15  ،10 ))~U 

𝐷𝑒�̃�𝑐𝑝𝑡 ((200  ،150( ،)150  ،125( ،)125  ،100( ،)100  ،75 ))~U 

بندی و رو در این بخش به رتبهشده است. ازاینتأمین کننده بالقوه برای تأمین مواد اولیه موردنیاز برای تولید محصوالت در نظر گرفته 5(، 1مطابق با جدول )

شده است (، سه شاخص برای هر تأمین کننده در نظر گرفته3شده است. مطابق با جدول )پرداخته Dهای با روش تئوری اعداد کنندهترین تأمینانتخاب مناسب

دارای ارزیابی مثبت )هر چه بیشتر  𝑐3و  𝑐1های ها و برای هر تأمین کننده نظرات خود را ارائه دهند. شاخصکه بایستی سه خبره در خصوص هر یک از شاخص

ها نسبت به هر شاخص و کنندهگیری برای ارزیابی اولیه تأمین( ماتریس تصمیم3ی منفی )هرچه کمتر بهتر( هستند. جدول )دارای ارزیاب 𝑐2بهتر( و شاخص 

 دهد.توسط هر خبره را نشان می

 هاکنندهگیری گروه خبره در انتخاب تأمینگیری اولیه برای تصمیمماتریس تصمیم. 3جدول
 3خبره  2خبره  1خبره  تأمین کننده

𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐1 𝑐2 𝑐3 
1 0.24 0.33 0.43 0.40 0.20 0.40 0.15 0.24 0.61 

2 0.30 0.35 0.35 0.45 0.18 0.37 0.28 0.16 0.56 

3 0.28 0.33 0.39 0.35 0.25 0.0 0.23 0.44 0.33 

4 0.42 0.26 0.32 0.25 0.42 0.35 0.35 0.20 0.45 

5 0.25 0.32 0.43 0.30 0.30 0.40 0.44 0.18 0.38 

ها استفاده به شاخصدر این مقاله نیاز به ارائه وزن مطلوبیت برای هر شاخص توسط هر خبره وجود دارد که برای این امر از روش همبستگی متغیر برای وزن دهی 

 دهد.ها را با روش همبستگی متغیر نشان می( وزن شاخص4شده است. جدول )

 هاکنندههای ارزیابی در انتخاب تأمینوزن شاخص. 4جدول
 𝑐1 𝑐2 𝑐3 

 0.2663 0.2255 0.5082 1خبره 

 0.0971 0.5371 0.3658 2خبره 

 0.2299 0.4222 0.3479 3خبره 

( ماتریس 5استفاده شده است. جدول ) Dباشد که برای این امر از روش تئوری اعداد ها بر اساس نظر خبرگان میکنندهبندی تأمیندر ادامه مسئله اولویت

دارای  𝑐2دارای ارزیابی مثبت )هر چه بیشتر بهتر( و شاخص  𝑐3و  𝑐1های که شاخصدهد. ازآنجاییها را نشان میکنندهگیری در انتخاب تأمینشده تصمیمتبدیل

1)های منفی از عملگر ارزیابی منفی )هرچه کمتر بهتر( هستند، در تبدیل شاخص − 𝑐2) ها به ارزیابی مثبت تبدیل گردند.شود تا همه شاخصاستفاده می 

 هاکنندهگیری گروه خبره در انتخاب تأمینشده برای تصمیمماتریس تبدیل. 5جدول
 3خبره  2خبره  1خبره  تأمین کننده

𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐1 𝑐2 𝑐3 
1 0.24 0.67 0.43 0.40 0.80 0.40 0.15 0.76 0.61 

2 0.30 0.65 0.35 0.45 0.82 0.37 0.28 0.84 0.56 

3 0.28 0.67 0.39 0.35 0.75 0.0 0.23 0.56 0.33 

4 0.42 0.74 0.32 0.25 0.60 0.35 0.35 0.80 0.45 

5 0.25 0.68 0.43 0.30 0.70 0.40 0.44 0.82 0.38 
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شده توسط خبره اول در انتخاب تأمین تنظیم گردند. برای مثال وزن اعمال Dصورت قالب اعداد ها( بایستی بهکنندهها )تأمیندر مرحله دوم، هر یک از گزینه

,0.5082)صورت کننده اول به 0.2255, ,0.24)یافته آن و مقدار تخصیص (0.2663 0.67, ها و مقدار ناظر با وزنمت Dباشد. بر این اساس عدد می (0.43

𝐷𝐴1صورت یافته برای خبره اول در انتخاب تأمین کننده اول بهتخصیص
𝐸1 = {(0.24,0.5082), (0.67,0.2255), باشد. لذا همین می {(0.43,0.2633)

گان در خصوص انتخاب تأمین کننده نظرات خبر D(، اعداد 6آید. برای مثال جدول )ها محاسبه و به دست میکنندهروابط برای سایر خبرگان در انتخاب تأمین

 دهد.اول را نشان می

 شده برای انتخاب تأمین کننده اولارائه Dاعداد . 6جدول
 Dاعداد  تأمین کننده اول

𝐷𝐴1 1خبره 
𝐸1 = {(0.24,0.5082), (0.67,0.2255), (0.43,0.2633)} 

𝐷𝐴1 2خبره 
𝐸2 = {(0.40,0.3658), (0.67,0.5371), (0.43,0.0971)} 

𝐷𝐴1 3خبره 
𝐸3 = {(0.15,0.3479), (0.67,0.4222), (0.43,0.2299)} 

مشخص گردد. برای مثال تلفیق نظرات کلیه خبرگان در انتخاب تأمین کننده اول  Dدر مرحله سوم بایستی مجموع نظرات همه خبرگان تحت قالب اعداد 

 باشد.( می41صورت رابطه )به

(41) 𝐷𝐴1 = 𝐷𝐴1
𝐸1 ⊕𝐷𝐴1

𝐸2 ⊕𝐷𝐴1
𝐸3  

 دهد.شده خبرگان در خصوص انتخاب تأمین کننده اول را نشان می ( نظرات تجمیع7جدول )

 نتایج نظرات تجمع شده خبرگان در خصوص انتخاب تأمین کننده اول. 7جدول
𝑏 𝜐 𝑏 𝜐 

0.2350 0.0660 0.5650 0.0449 

0.2825 0.0571 0.5725 0.0425 

0.3350 0.0580 0.5875 0.0653 

0.3425 0.0556 0.6125 0.0404 

0.3825 0.0535 0.6400 0.0663 

0.4425 0.0528 0.6475 0.0638 

0.4650 0.0529 0.6725 0.0397 

0.5125 0.0440 0.6875 0.0618 

0.5400 0.0743 0.7475 0.0610 

شده هر یک از بندی و امتیاز کسب ( رتبه 8باشد. درنهایت جدول )می 0.5126یافته به تأمین کننده اول برابر با بر اساس جدول فوق امتیاز نهایی تخصیص

 دهد.ها را نشان میکنندهتأمین

 ها با توجه به مجموع نظرات خبرگانکنندهبندی تأمینرتبه. 8جدول
 5تأمین کننده  4تأمین کننده  3تأمین کننده  2تأمین کننده  1تأمین کننده  گزینه

𝐼(𝐷) 0.5126 0.5345 0.4311 0.5065 0.5183 

 2 4 5 1 3 رتبه

برای تأمین مواد اولیه در مرحله اول انتخاب  3باشد، لذا تأمین کننده  0.5با توجه به اینکه فرض شده است، حداقل امتیاز تأمین کننده برای تأمین مواد اولیه 

همچنین به  حل خواهد بود.یار جامع قابلگیری چندهدفه معها، مدل شبکه زنجیره تأمین با استفاده از روش تصمیمکنندهس از تعیین اولیه تأمینپ گردد.نمی

گیری معیار جامع، نیاز به کسب بهترین مقدار هر کاربرده شده است. درروش تصمیمبه GAMS 24.8.5افزار بر روی نرم Cplexدلیل خطی بودن مدل، سولور 

افزار به دست آید تا در باشد. یعنی بایستی ابتدا مقدار هر تابع هدف بدون در نظر گرفتن تابع هدف دیگر توسط نرمسازی انفرادی میتابع هدف به روش بهینه

 دهد.گیری چندهدفه معیار جامع را نشان می( روش تصمیم42ه )محاسبات از آن بهره گرفته شود. رابط

(42) 𝐿𝑝 = {∑𝑊𝑖 [
(𝑓𝑖 − 𝑓𝑖

∗)

(𝑓𝑖
∗)

]

𝑝𝑛

𝑖=1

}

1
𝑝

         , 𝑝 ≥ 1 

𝑝همچنین در این مقاله از نرم خطی یعنی  =  دهد.سازی انفرادی نشان می( مقدار بهینه هر تابع هدف را به روش بهینه9شده است. جدول )استفاده 1

 0.5شده با فرض نرخ عدم قطعیت بهترین مقدار توابع هدف کسب. 9جدول
 زمان محاسباتی )ثانیه( شدهمجموع افراد استخدام ایمقدار انتشار گاز گلخانه هزینه کل

193894.832 90588.295 1411 129.64 
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( 10آمده از حل مسئله نمونه در سایز کوچک به شرح جدول )دستبه( مجموعه جواب کارای 42پس از کسب مقادیر بهینه توابع هدف و با استفاده از رابطه )

 باشد.می

 آمده از حل مسئله نمونه سایز کوچکدستهای کارای بهجواب. 10جدول
 شدهمجموع افراد استخدام ایمقدار انتشار گاز گلخانه هزینه کل جواب کارا

1 222970.711 173500.824 430 

2 243122.912 149086.424 523 

3 292881.431 272915.152 625 

4 227633.886 123311.737 529 

5 345328.154 285328.154 730 

6 356515.341 291793.119 841 

گیری چندهدفه معیار جامع با در نظر گرفتن نرم خطی و مقدار عدم قطعیت ( نیز جبهه پارتو حاصل از حل مسئله نمونه سایز کوچک را با روش تصمیم3شکل )

 دهد. نشان می 0.5

 
 0.5شده از حل مسئله نمونه سایز کوچک در نرخ عدم قطعیت جبهه پارتو کسب .3شکل

شود با افزایش هزینه کل شبکه زنجیره تأمین، به دلیل احداث مراکز بیشتر، نرخ استخدام بیشتر شده است. همچنین ( مشاهده می10)( و جدول 3مطابق با شکل )

ی گردد. در ادامه به بررسی متغیرهای خروجهدفه بودن مسئله، ارتباط خاطی بین تابع هدف اول و دوم و همچنین تابع هدف دوم و سوم مشاهده نمی 3به دلیل 

سازی انفرادی و های بهینهیابی بهینه تسهیالت بالقوه را که با روش( مکان11شده است. جدول )مسئله شامل تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی مسئله پرداخته

 دهد.آمده است را نشان میدستمعیار جامع به

 یابی بهینه تسهیالت بالقوه در مسئله نمونه سایز کوچکمکان. 11جدول 
 3بهینه تابع هدف  2بهینه تابع هدف  1بهینه تابع هدف  1جواب کارای  تسهیالت

 3-2-1کننده محلی توزیع 3-2-1کننده محلی توزیع 3کننده محلی توزیع 3کننده محلی توزیع کننده محلیتوزیع

 3-2-1کننده اصلی توزیع 3-2-1کننده اصلی توزیع 3کننده اصلی توزیع 2کننده اصلی توزیع کننده اصلیتوزیع

 تولیدکننده
با سطح  3تولیدکننده 

 1تکنولوژی 

با سطح  2تولیدکننده 

 2تکنولوژی
 1با سطح تکنولوژی  3-2-1تولیدکننده 

با سطح  3-2-1تولیدکننده 

 1تکنولوژی 

 5-4-2-1تأمین کننده  5-4-2-1تأمین کننده  4تأمین کننده  4تأمین کننده  تأمین کننده

 دهد.آمده است را نشان میدستبه های حل مختلف( نیز مسیریابی بهینه وسیله نقلیه را در مسئله نمونه سایز کوچک که با روش12جدول ) 
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 آمده در مسئله نمونه سایز کوچکدستونقل بهمسیریابی بهینه حمل. 12جدول 
 کاررفتهوسیله نقلیه به ونقلمسیریابی بهینه حمل روش حل

𝑙3 1کارای جواب  → 𝑐3 → 𝑐2 → 𝑐4 → 𝑙3 𝑣4 
𝑙3 → 𝑐5 → 𝑐1 → 𝑙3 𝑣3 

𝑙3 تابع هدف اول )انفرادی( → 𝑐3 → 𝑐2 → 𝑙3 𝑣4 
𝑙3 → 𝑐4 → 𝑐5 → 𝑐1 → 𝑙3 𝑣3 

𝑙2 تابع هدف دوم )انفرادی( → 𝑐2 → 𝑐1 → 𝑙2 𝑣4 
𝑙2 → 𝑐3 → 𝑐4 → 𝑐5 → 𝑙2 𝑣5 

𝑙2 تابع هدف سوم )انفرادی( → 𝑐1 → 𝑐3 → 𝑐4 → 𝑙2 𝑣2 
𝑙2 → 𝑐5 → 𝑐2 → 𝑙2 𝑣3 

 0.9تا  0.2شده، نرخ عدم قطعیت از مقدار ای و مجموع افراد استخدامسازی استوار فازی بر روی هزینه، میزان انتشار گاز گلخانهبرای بررسی تأثیر روش بهینه

 دهد.های مختلف عدم قطعیت نشان میدر نرخ شده راای و مجموع افراد استخدام( روند تغییرات هزینه، میزان انتشار گاز گلخانه13تغییریافته است. جدول )

 های مختلف عدم قطعیتروند تغییرات مقادیر توابع هدف به ازای نرخ. 13جدول 
 شدهمجموع افراد استخدام ایمقدار انتشار گاز گلخانه هزینه کل نرخ عدم قطعیت

0.2 212757.238 185823.408 420 

0.3 213966.271 188363.760 420 

0.4 221728.273 171384.131 430 

0.5 222970.711 173500.824 430 

0.6 225595.174 175738.227 430 

0.7 227302.912 177837.723 430 

0.8 228092.052 179954.158 430 

0.9 230711.471 182124.304 430 

گردد یافته است. همچنین مشاهده میهای شبکه زنجیره تأمین افزایشهزینهگردد با افزایش نرخ عدم قطعیت، مقدار کل ( مشاهده می13با توجه به جدول )

رو با افزایش باشد، ازاینیافته است. دلیل افزایش هزینه به دلیل افزایش تقاضا میاست، افزایش 0.4ای زمانی که نرخ عدم قطعیت مقدار کل انتشار گازهای گلخانه

های مختلف ( نیز روند تغییرات مقادیر توابع هدف را به ازای نرخ4یافته است. شکل )ونقل افزایشو درنتیجه هزینه حملونقل افزایش مقدار تقاضا، مقدار کل حمل

 دهد.عدم قطعیت نشان می

 
 های مختلف عدم قطعیتروند تغییرات مقادیر توابع هدف به ازای نرخ .4شکل

برای حل  MOALOو  NSGA II ،MOPSOهای فرا ابتکاری در جل مسائل نمونه سایز بزرگ، در ادامه از الگوریتم GAMSافزار با توجه به عدم کارایی نرم

 .شده استهای مذکور پرداختهشده است. لذا در ابتدای بخش بعدی به تنظیم پارامتر الگوریتممسئله پرداخته
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 تنظیم پارامتر الگوریتم به روش تاگوچی. 2.1

با روش  NSGA IIو  MOALO ،MOPSOهای های فرا ابتکاری، به تنظیم پارامترهای الگوریتمقبل از پرداختن به حل مسئله با استفاده از روش

طرح  باید ادامه در و انتخاب را فاکتورها از یک هر سطوح سپس و شناسایی را فاکتورهای مناسب باید در ابتدا تاگوچی، شده است. درروشتاگوچی پرداخته

 ترکیب بهترین کردن پیدا باهدف و داده انجام را هاآزمایش آزمایش، شدن طرح مشخص از شود. پس مشخص کنترل فاکتورهای این برای را مناسب آزمایش

 به تعداد توجه با الگوریتم، هر برایشده است. گرفته در نظر (14سطح مطابق با جدول ) 3 فاکتور هر برای مقاله، این شود. درتحلیل می هاآزمایش پارامترها،

 شده است.ها پرداختهآن اجرای و آزمایش طراحی تعیین به هاآن سطوح تعداد و فاکتورها

 های فرا ابتکاریشده )بهینه( الگوریتممقدار پارامترهای تنظیم .14جدول 
 بهینه 3سطح  2سطح  1سطح  پارامتر الگوریتم

NSGA II 

 200 200 100 50 حداکثر تعداد تکرار

 100 200 100 50 تعداد جمعیت

 0.3 0.7 0.5 0.3 نرخ ترکیب

 0.7 0.7 0.5 0.3 نرخ جهش

MOPSO 

 200 200 100 50 حداکثر تعداد تکرار

 50 200 100 50 تعداد ذرات

 2 2 1.5 1 پارامتر شناختی

 1.5 2 1.5 1 پارامتر جمعیتی

 0.9 1 0.9 0.9 ضریب گرانشی

MOALO 
 200 200 100 50 حداکثر تعداد تکرار

 100 200 100 50 تعداد شیر مورچه

 حل مسئله نمونه سایز کوچک با الگوریتم های فرا ابتکاری. 3.1

شده در سایز های فرا ابتکاری، مسئله نمونه طراحی)روش معیار جامع( و الگوریتم GAMSافزار آمده از نرمدستمنظور تحلیل نتایج بهدر این بخش به

( 2ای پارامترهای مسئله بر اساس جدول )( و حدود بازه1شده مطابق با جدول )گردد. پس از حل مسئله نمونه طراحیهای مذکور حل میکوچک با الگوریتم

 آمده است.دستبه (15های جواب کارا به شرح جدول )میانگین شاخص

 های مختلف حلهای کارا بین روشهای جوابمقایسه شاخص .15جدول 
 NSGA II MOPSO MOALO معیار جامع شاخص

 293514.14 270561.35 255483.79 281408.74 میانگین هزینه کل

 162387.77 137008.359 138149.40 215989.24 ایمیانگین انتشار گاز گلخانه

 822.69 791.36 808.53 613 شدهمجموع افراد استخداممیانگین 

NPF 6 91 100 62 

MSI 214989.10 120966.327 159677.37 128336.36 

SM 0.361 0.547 0.789 0.861 

CPU-time 129.64 83.40 29.15 26.14 

در کسب شاخص  NSGA IIهای بیشترین گسترش و فاصله متریک، الگوریتم گردد که روش معیار جامع در کسب شاخص(، مشاهده می15مطابق با جدول )

ی، های زمان محاسباتدر کسب شاخص MOALOدر کسب شاخص میانگین کل انتشار گاز، تعداد جواب کارا و الگوریتم  MOPSOمیانگین کل هزینه، الگوریتم 

آمده از حل مسئله نمونه سایز دست( به ترتیب جبهه پارتو به7( تا )5های )اند. در شکلهای حل عمل نمودهشده بهتر از دیگر روشمیانگین کل افراد استخدام

 شده است.نشان داده MOALOو  NSGA II ،MOPSOهای کوچک با الگوریتم
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 NSGA IIآمده از حل مسئله نمونه سایز کوچک با الگوریتم دستجبهه پارتو به. 5شکل

 

 
 MOPSO آمده از حل مسئله نمونه سایز کوچک با الگوریتمدستجبهه پارتو به. 6شکل
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 MOALOآمده از حل مسئله نمونه سایز کوچک با الگوریتم دستجبهه پارتو به. 7شکل

آمده از روش معیار جامع در دستآمده از هر الگوریتم با اولین جواب کارای بهدستتاکتیکی حاصل اولین جواب کارای به های استراتژیکی وهمچنین خروجی

 شده است.( نشان داده17( و )16جداول )

 های مختلف حلیابی بهینه تسهیالت بالقوه در مسئله نمونه سایز کوچک با روشمکان .16جدول 
 NSGA II MOPSO MOALO 1جواب کارای  تسهیالت

 3کننده محلی توزیع 2کننده محلی توزیع 3کننده محلی توزیع 3کننده محلی توزیع کننده محلیتوزیع

 2کننده اصلی توزیع 2کننده اصلی توزیع 2کننده اصلی توزیع 2کننده اصلی توزیع کننده اصلیتوزیع

با سطح تکنولوژی  3تولیدکننده  تولیدکننده

1 

با سطح  2تولیدکننده 

 2تکنولوژی

با سطح تکنولوژی  1تولیدکننده 

1 

با سطح تکنولوژی  3تولیدکننده 

3 

 5تأمین کننده  5تأمین کننده  3تأمین کننده  4تأمین کننده  تأمین کننده

 دهد.آمده است را نشان میدستبههای حل مختلف ( نیز مسیریابی بهینه وسیله نقلیه را در مسئله نمونه سایز کوچک که با روش17جدول )

 های مختلف حلآمده در مسئله نمونه سایز کوچک با روشدستونقل بهمسیریابی بهینه حمل. 17جدول 
 کاررفتهوسیله نقلیه به ونقلمسیریابی بهینه حمل روش حل

𝑙3 1جواب کارای  → 𝑐3 → 𝑐2 → 𝑐4 → 𝑙3 𝑣4 
𝑙3 → 𝑐5 → 𝑐1 → 𝑙3 𝑣3 

NSGA II 𝑙3 → 𝑐1 → 𝑐2 → 𝑐4 → 𝑙3 𝑣2 
𝑙3 → 𝑐3 → 𝑐5 → 𝑙3 𝑣4 

MOPSO 𝑙2 → 𝑐5 → 𝑐2 → 𝑐1 → 𝑙2 𝑣1 
𝑙2 → 𝑐4 → 𝑐3 → 𝑙2 𝑣2 

MOALO 𝑙3 → 𝑐1 → 𝑐4 → 𝑙3 𝑣4 
𝑙3 → 𝑐2 → 𝑐3 → 𝑐5 → 𝑙3 𝑣3 

 های فرا ابتکاریتر با الگوریتمحل مسائل نمونه در سایز بزرگ. 4.1

شده است. به دلیل ( طراحی18مسئله نمونه مطابق با جدول ) 10انتخاب کاراترین الگوریتم چندهدفه، تر و منظور حل مسائل نمونه در سایزهای بزرگبه

 شده است.( بهره گرفته2شده در جدول )های تصادفی ارائههای واقعی از دادهعدم دسترسی به داده
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 اندازه مسئله نمونه در سایز بزرگ .18جدول 

 مجموعه
 مسئله نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝐼 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

𝐽 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

𝐾 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

𝐿 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

𝐶 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

𝑁 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8 

𝑃 2 2 2 3 3 3 6 6 5 6 

𝑀 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 

𝑇 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

𝑉 10 10 10 10 15 15 15 20 20 20 

صورت گرفته است. برای کاهش خطای محاسباتی، نتایج هر مسئله  MATLABافزار صورت تصادفی و در نرم( به18شده در جدول )اندازه مسائل نمونه طراحی

( به ارائه مقادیر توابع هدف مسائل نمونه سایز بزرگ 19رو در جدول )شده است. ازاینهای مذکور حل و در جداول مربوطه نشان دادهبار توسط الگوریتم 3نمونه 

آمده از این دستو همچنین زمان محاسباتی به NSGA IIشده( توسط الگوریتم ن مجموع افراد استخدامای و میانگی)میانگین هزینه، میانگین انتشار گاز گلخانه

 شده است.الگوریتم پرداخته

 NSGA IIمیانگین مقادیر توابع هدف و زمان محاسباتی سایز بزرگ توسط الگوریتم  .19جدول 
 محاسباتیزمان  شدهافراد استخدام انتشار گاز هزینه تکرار مسئله

1 

1 300222.61 152794.85 968.74 130.67 

2 318632.33 161107.42 977.83 125.14 

3 299545.32 156152.15 962.00 128.64 

2 

1 376727.37 188045.90 1084.91 198.06 

2 358141.03 186184.08 1085.22 200.23 

3 376540.67 172163.23 1119.95 195.47 

3 

1 428256.83 194427.88 1208.49 319.264 

2 436375.11 192036.87 1231.22 320.14 

3 418490.21 205763.92 1251.58 217.33 

4 

1 467290.89 213343.47 1362.03 483.29 

2 487127.07 227270.84 1354.15 480.66 

3 479564.10 212210.88 1394.96 470.64 

5 

1 514599.21 232387.97 1552.11 690.138 

2 531435.98 248637.82 1607.55 695.66 

3 515315.33 236722.42 1525.84 700.46 

6 

1 604265.79 266565.43 1629.18 939.808 

2 608020.51 252240.56 1642.42 942.69 

3 588729.95 273869.36 1731.83 940.88 

7 

1 648124.40 276775.75 1814.41 1232.30 

2 666382.30 270100.46 1818.46 1220.47 

3 642180.40 288114.09 1847.35 1225.02 

8 

1 674067.23 309898.84 1892.39 1567.61 

2 692147.48 292541.45 1875.72 1540.84 

3 724365.86 292687.92 1957.64 1545.11 

9 

1 773186.13 311951.32 2040.88 1842.65 

2 778313.72 328928.90 2033.32 1845.63 

3 763717.79 312525.37 2042.52 1830.08 

10 

1 790426.08 339033.44 2352.84 2145.68 

2 792715.02 335618.89 2309.89 2139.31 

3 802626.22 336775.15 2276.50 2137.42 
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 MOPSOمیانگین مقادیر توابع هدف و زمان محاسباتی سایز بزرگ توسط الگوریتم  .20جدول
 زمان محاسباتی شدهافراد استخدام انتشار گاز هزینه تکرار مسئله

1 

1 301854.33 165445.93 936.27 90.96 

2 302714.51 162155.93 922.22 92.10 

3 298516.54 159789.91 965.75 95.28 

2 

1 385847.61 177740.80 1088.87 170.28 

2 355771.96 171943.41 1152.69 165.44 

3 358985.92 182900.48 1088.84 164.82 

3 

1 429220.83 193528.58 1226.56 270.31 

2 409444.81 205487.05 1268.24 273.26 

3 419070.90 207750.60 1219.50 271.20 

4 

1 481780.68 217398.78 1379.91 391.05 

2 496276.14 216601.13 1371.15 384.16 

3 484992.07 219991.15 1398.78 386.69 

5 

1 549528.90 232692.32 1508.17 532.51 

2 532456.40 230264.10 1559.82 540.33 

3 532725.78 236688.94 1606.40 535.35 

6 

1 618549.14 269410.76 1722.72 694.69 

2 590226.22 269290.79 1615.47 700.91 

3 577339.97 268800.48 1712.28 695.95 

7 

1 646544.70 292370.10 1857.61 877.58 

2 630250.27 274002.34 1899.34 870.93 

3 622875.55 273678.36 1830.30 872.16 

8 

1 719428.51 305171.26 2033.81 1081.18 

2 680708.70 309391.31 2021.86 1075.45 

3 737110.12 289843.50 1897.88 1078.37 

9 

1 763248.49 321368.24 2066.53 1235.15 

2 748081.68 321894.59 2016.78 1230.68 

3 764878.08 314286.21 2208.10 1230.77 

10 

1 830113.83 359917.08 2250.31 1493.55 

2 852916.37 355550.20 2209.01 1490.90 

3 790038.64 348046.49 2320.92 1482.75 

 MOALOمیانگین مقادیر توابع هدف و زمان محاسباتی سایز بزرگ توسط الگوریتم  .21جدول
 زمان محاسباتی شدهافراد استخدام انتشار گاز هزینه تکرار مسئله

1 

1 303233.12 161591.73 946.34 33.65 

2 298106.36 162290.93 943.64 34.15 

3 320022.62 161128.76 984.23 33.69 

2 

1 361179.89 185920.68 1149.18 70.2 

2 379468.47 179695.45 1093.44 72.58 

3 378531.58 182030.62 1051.22 73.25 

3 

1 439657.07 210272.43 1258.21 120.28 

2 429666.85 194791.33 1231.10 124.00 

3 417956.72 203370.48 1200.58 123.34 

4 

1 457501.31 226029.55 1423.25 183.71 

2 476520.47 218173.55 1400.55 185.65 

3 465136.56 228588.85 1345.73 188.87 
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5 

1 561055.34 235083.28 1557.73 260.57 

2 523925.11 238704.71 1487.14 255.14 

3 559295.40 231788.80 1466.32 268.94 

6 

1 605950.38 259435.60 1750.79 350.84 

2 583679.68 265826.50 1732.29 356.14 

3 602242.51 249927.94 1723.09 352.17 

7 

1 669247.62 285344.33 1781.35 454.53 

2 641356.24 284057.35 1818.44 450.68 

3 656539.41 276836.10 1777.52 457.47 

8 

1 726603.07 305012.62 2069.31 571.64 

2 739412.18 291378.77 1887.38 570.16 

3 671993.34 313110.11 2059.50 566.90 

9 

1 724658.54 325759.37 2145.03 726.36 

2 775338.09 337161.83 2041.64 720.45 

3 782943.74 337604.83 2058.57 728.41 

10 

1 791561.63 349395.15 2243.65 924.22 

2 780089.70 360558.23 2373.54 920.46 

3 785413.72 340346.79 2364.76 921.11 

های توابع هدف اول تا سوم مسئله را برای مسائل شده است. این نمودارها به ترتیب میانگین( ترسیم11( تا )8تر مسئله، نمودارهای شکل )برای مقایسه راحت

 های مختلف پرداخت.آمده از الگوریتمدستهای بهتوان به مقایسه میانگیندهد. در این نمودارها میمینمونه مختلف نشان 

 
 ترروند تغییرات هزینه کل شبکه زنجیره تأمین در مسائل نمونه سایز بزرگ .8شکل

طور متوسط های کل شبکه زنجیره تأمین برای هر سه الگوریتم افزایش پیداکرده است. بهگردد با افزایش اندازه مسئله، هزینه( مشاهده می8مطابق با شکل )

 کاراتر از دو الگوریتم دیگر در کسب این شاخص عمل نموده است. 561917.8با کسب کمترین میانگین یعنی  NSGA IIالگوریتم 

 
 ترای شبکه زنجیره تأمین در مسائل نمونه سایز بزرگروند تغییرات میزان انتشار گازهای گلخانه .9شکل
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ای شبکه زنجیره تأمین برای هر سه الگوریتم افزایش پیداکرده است. گردد با افزایش اندازه مسئله، میزان انتشار گازهای گلخانه( مشاهده می9مطابق با شکل )

 کاراتر از دو الگوریتم دیگر در کسب این شاخص عمل نموده است. 248895.9با کسب کمترین میانگین یعنی  NSGA IIوریتم طور متوسط الگبه

 
 ترشده شبکه زنجیره تأمین در مسائل نمونه سایز بزرگروند تغییرات تعداد افراد استخدام .10شکل

طور شده شبکه زنجیره تأمین برای هر سه الگوریتم افزایش پیداکرده است. بهمیانگین افراد استخدام گردد با افزایش اندازه مسئله،( مشاهده می10مطابق با شکل )

 کاراتر از دو الگوریتم دیگر در کسب این شاخص عمل نموده است. 1612.184با کسب بیشترین میانگین یعنی  MOALOمتوسط الگوریتم 

 
 ترمسائل نمونه سایز بزرگشده در روند تغییرات زمان محاسباتی کسب .11شکل

بودن مسئله شبکه  NP-Hardیافته است. این امر به معنی صورت نمایی افزایشگردد با افزایش اندازه مسئله، زمان محاسباتی به( مشاهده می11مطابق با شکل )

تر از دو الگوریتم دیگر در کسب این شاخص عمل نموده کارا 369.98با کسب کمترین میانگین یعنی  MOALOطور متوسط الگوریتم باشد. بهزنجیره تأمین می

 است.

 TOPSISانتخاب کاراترین الگوریتم با استفاده از روش . 5.1

گیری شده، در این بخش با استفاده از روش تصمیمهای کسبگیری درست در خصوص انتخاب کاراترین الگوریتم از روی میانگینبا توجه به عدم تصمیم

کاررفته شامل میانگین توابع هدف، تعداد جواب کارا، شاخص بیشترین های بهشده است. شاخصتاپسیس به انتخاب کاراترین الگوریتم پرداختهچند شاخصه 

 شده از روشآمده را به همراه وزن مطلوبیت کسبدستهای بههای کلی شاخص( میانگین22گسترش، شاخص فاصله متریک و زمان محاسباتی است. جدول )

TOPSIS دهد.نشان می 

 TOPSISهای محاسباتی و وزن مطلوبیت روش میانگین کل شاخص. 22جدول
 NSGA II MOPSO MOALO های محاسباتیشاخص

 563609.56 563716.59 561917.76 هزینه کل

 253373.89 251780.03 248895.89 میزان انتشار گاز

 1612.18 1611.87 1598.40 نرخ استخدام

 369.99 682.49 948.38 زمان حل

 54.90 56.50 57.60 تعداد جواب کارا

 19300.03 20536.25 20500.54 بیشترین گسترش

 0.42 0.51 0.50 فاصله متریک

 0.9071 0.4429 0.0946 وزن مطلوبیت
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برای حل مسئله شبکه  0.9071عنوان کاراترین الگوریتم با امتیاز به MOALOگردد الگوریتم ( مشاهده می22شده در جدول )مطابق با وزن مطلوبیت کسب 

 شده است.زنجیره تأمین انتخاب

 گیری و ارائه پیشنهادهای آتینتیجه. 10

ها، مراکز کنندهشده شامل )تأمیندر این مقاله یک مدل غیرقطعی از مسئله شبکه زنجیره تأمین طراحی شد. سطوح شبکه زنجیره تأمین در نظر گرفته

تقاضای مشتریان از محصوالت  ونقل و مقدارکننده محلی و مشتریان نهایی( بود. در این مقاله پارامترهای هزینه حملکننده اصلی، مراکز توزیعتولیدی، مراکز توزیع

منظور بررسی سازی استوار فازی استفاده شد. در ادامه و بهای در نظر گرفته شد که برای کنترل این پارامترها، از روش بهینهصورت غیرقطعی و فازی ذوزنقهبه

گیری چندهدفه معیار جامع هدفه بودن مدل از روش تصمیم های مدل، ابتدا یک مسئله در سایز کوچک طراحی و به دلیل سهمدل پیشنهادی و مشاهده خروجی

و  NSGA II ،MOPSOهای جواب کارا بود. پس از بررسی متغیرهای خروجی مسئله، از الگوریتم 6برای حل مدل استفاده شد. نتیجه این امر کسب 

MOALO  های های توابع هدف و شاخصررسی روند تغییرات میانگینتر طراحی و حل گردید. پس از بمسئله نمونه در سایزهای بزرگ 10استفاده شد و

های تابع هدف اول، دوم، تعداد جواب کارا بیشترین کارایی را در کسب شاخص NSGA IIمحاسباتی در مسائل نمونه سایز بزرگ، مشاهده گردید که الگوریتم 

در کسب  MOALOایی خود را اثبات نمود. درنهایت الگوریتم نیز در کسب شاخص بیشترین گستردگی کار MOPSOداشته است. همچنین الگوریتم 

گیری چند شاخصه تاپسیس های تابع هدف سوم، فاصله متریک و زمان محاسباتی بهتر از دو الگوریتم دیگر عمل نموده است.  در انتها از روش تصمیمشاخص

عنوان کاراترین الگوریتم در حل مسئله به 0.9071با کسب وزن مطلوبیت  MOALOبرای انتخاب بهترین الگوریتم استفاده شد که نتیجه آن انتخاب الگوریتم 

 گردد:شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی بود. پیشنهادهای زیر جهت بهبود کیفیت مقاله به محققین پیشنهاد می

 استفاده از روش تخفیف نموی و یا کلی در تأمین مواد اولیه موردنیاز برای تولید محصوالت، -الف

 کننده اصلی،یابی هاب سلسله مراتبی در بین مراکز توزیعاستفاده از مکان -ب

 سازی استوار فازی، و های دیگر کنترل عدم قطعیت و مقایسه آن با نتایج بهینهاستفاده از روش -ج

 های پیشنهادی.های چندهدفه در حل مدل و بررسی خروجی آن با الگوریتماستفاده از دیگر الگوریتم -د
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