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ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینههای لجستیک
و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین
کاوه خلیلی دامغانی *،مریم تاجیک خاوه
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چکیده
عملکرد زنجیره تامین معموالً باید با معیارهای چندگانه اندازه گیری شود .در این مقاله به برنامه ریزی یکپارچ ه
شبکه زنجیره تامین با سطوح تامین ،تولید و توزیع با توجه ب ه هزین هه ای لجس تیو و س ط س روی
همزمان خواهیم پرداخت .یو مدل برنامه ریزی ریاضی خطی مختلط چند هدفه با اهداف ک اه
تامین ،تولید و توزیع ،به عنوان هزینههای لجستیو و کاه
و محصول به عنوان سط سروی

ب ه ط ور
هزین هه ای

سط سفارشات معوق و زمان دریافت م واد اولی ه

ارائه خواهد شد .برنامهریزی آرمانی به عنوان راه ح مس اله چن د هدف ه ب ه

کار گرفته خواهد شد .در نهایت ،برای نشان دادن کاربردی بودن مدل پیشنهادی و روش ح ارائه ش ده ،ی و
مطالعه موردی در صنعت لبنیات با استفاده از رویکرد پیشنهادی بررسی میشود.

واژگان کلیدی :برنامه ریزی یکپارچه ،زنجیره تامین ،تصمیم گیری چند هدف ه ،م دل برنام هری زی
آرمانی.

*
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مقدمه
توسعه روز افزون فضای رقابتی و جهانی ش دن ب ازار محص والت موج

ش ده اس ت ک ه

سازمانها در جهت بقای خود ،تالش چشمگیری را در راس تای ت امین و ت دار ،،تولی د و
توزیع کاال شرکت خود به کار گیرند تا توان پاسخگویی به نیازهای متن و مش تریان را در
حداق زمان و ب ا ص رف ح داق هزین ه داش ته باش ند .ای ن موض و  ،س ب

پی دای

فلس فه

مدیریت زنجیره ت امین  (SCM)1ش ده اس ت .م دیریت زنجی ره ت امین در حقیق ت یکپارچ ه
سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریانهای م واد ،اطالع ات
و مالی را شام میشود.
مساله طراحی شبکه زنجیره تامین شام تصمیمات استراتژیکی م یش ود ک ه ب ه پیکربن دی
زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجی ره ت امین ،اث رات
دیرپایی بر سایر تص میمات ت اکتیکی و عملی اتی ش رکت دارد .ب ه ع الوه در دنی ای رق ابتی
امروز ،یکپارچه و همزمان درنظر گرفتن هزینههای مرتبط با تامین و تدار ،،تولید و توزی ع
در یو مدل میتواند بطور چشمگیری در کاه

هزینهها و افزای

رضایت مشتریان نق

داشته باشد.
هر چند برای سالها ،مساله طراحی زنجیره تامین به صورت گستردهای در قال

مسائ کیفی

مطرح شده بود ،با ظهور علم تحقیق در عملیات ،در طول سالهای گذشته مدلهای ریاض ی
برای ح این مسائ مورد استفاده قرار گرفته است.
جهت طراحی زنجیره تامین اکثر محققین مدلهای ریاضی یو هدفه ارائه دادهاند که در آنه ا
یو معیار (معموال حداق سازی هزینه) به عنوان تابع ه دف در نظ ر گرفت ه م یش ود و س ایر
معیارها به عنوان محدودیتها محسوب میشوند .اغل

م دله ای ی و هدف ه ب رای ح داق

کردن جمع هزینههای خرید ،هزینههای موجودی و هزینههای سفارش به کار میروند.

1 -Supply Chain Management
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در مدلهای چندهدفه ،محققین به دنبال دستیابی همزمان به چند معیار (معم وال ح داق س ازی
هزینه و حداکثر سازی سود و حداکثر سازی سط سروی ) هستند که معموال این اه داف در
یو جهت نیستند و به صورت متضاد عم میکنند.
در سال  2333صبری و بیمون 1یو مدل تصادفی چند هدفه به طور همزمان در سطوح برنام ه-
ریزی استراتژیو و عملیاتی با اهداف کاه

هزینه ،افزای

سط سروی

مشتری و انعط اف
وعد

پذیری (حجم یا زمان تحوی ) ارائه داده اند ک ه ای ن م دل ترکیب ی از تولی د ،تحوی

قطعیت تقاضا است که به کمو سیستم های زنجیره ت امین کارآم د ،م وثر و انعط اف پ ذیر و
بررسی شبکه های رقی

توس عه یافت ه و ب ا ی و مث ال ع ددی نش ان داده ش ده اس ت(

Sabri,

 .)2000 ،Beamonساختار زنجیره ت امین ش ام چه ار رده ت امین کنن دگان ،کارخان ه ،مراک ز
توزیع و مشتری میباشد .تیمپه و کالراس 2در سال  2333یو م دل برنام ه ری زی خط ی ع دد
صحی مختلط ارائ ه دادن د ک ه ای ن م دل ،ترکیب ی از جنب ه ه ای مرب ود ب ه تولی د ،توزی ع و
بازاریابی است و ش ام س ایت ه ای تولی د (کارخان ه ه ا) و نق اد ف روش ب ا در نظ ر گ رفتن
مقیاسهای زمانی متفاوت تولید و توزیع با تکیه بر ویژگ ی ه ای اس تاندارد مس ائ تولی د انب وه
(مواد خا  ،تولید ،موجودی ها ،تقاضا) با یو مطالعه موردی در صنایع شیمیایی است(

Timpe,

 .)2000 ،Kallrathتوابع هدف این مدل حداکثرسازی فروش ک و حداکثر سازی حاشیه س ود
است.
کالراس 7در سال  2332یو مدل برنامهریزی خطی عدد ص حی مخ تلط ب رای برنام هری زی
تولید ،توزیع و فروش در یو شبکه زنجیره تامین چند واحد تولیدی بر اساس شاخص زمان و
توصیف و ح یو مساله واقعی در صنایع شیمیایی که قاب

اج را در ص نایع دیگ ر اس ت ،ب ا

اهداف حداکثرسازی سط فروش ،حداق س ازی هزین هه ا و حداکثرس ازی س ود ارائ ه داده
است ()Kallrath, 2002

)1 -Sabri & Beamon (2000
)2- Timpe & Kallrath (2000
)3 -Kallrath (2002
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مدل پیشنهادی چن و همکاران 1در سال  2337یو مدل برنام ه ری زی چن د هدف ه غی ر خط ی
عدد صحی مختلط برای برنامهریزی تولید و توزیع در یو محیط چند محصول ،چن د دوره و
چند کارخانه با اهداف حداکثرس ازی س ود س رمایه گ ذاری ،حداکثرس ازی س ط س روی
مشتری ،حداکثرسازی موجودی اطمینان و اطمینان از توزیع عادالنه سود و ب ا ح

ی و مث ال

عددی است(.)Chen, Wang, Lee, 2003
در سال  2339چن و لی 2یو مدل برنامه ریزی غیرخطی چند هدف ه ع دد ص حی مخ تلط در
یو محیط چند محصول ،چند دوره و چند مرحله که در آن تقاضا و قیمت غیر قطع ی اس ت،
با اهداف حداکثرسازی سود ،حداکثرسازی سط سروی

حداکثرسازی موجودی اطمین ان و

توانایی تصمیم گیری در برابر تقاضای نامشخص محصول طراحی کرده و با یو مث ال ع ددی
نشان دادند(.)Chen, Lee, 2004
آلتیپارما ،و همکاران 7در سال  2332یو مدل برنامه ریزی چند هدفه عدد ص حی مخ تلط
غیر خطی با اهداف به حداق رساندن هزینه ک زنجیره تامین ،حداکثر سازی س ط خ دمات
مشتری (زمان تحوی ب ه موق ع) و ح داکثر س ازی اس تفاده از ظرفی ت مراک ز توزی ع در ی و
زنجیره تامین چند سطحی (تامین کنندگان ،کارخانهها ،مراکز توزیع و مشتریان) ارائه داده اند.
در این مقاله یو روش راه ح

جدی د ب ر اس اس الگ وریتم ه ای ژنتی و ب رای پی دا ک ردن

مجموعه ای از راه ح های مطلوب پارتو برای مساله طراحی ش بکه زنجی ره ت امین چن د هدف ه
پیشنهاد میشود .یو مطالعه تجربی با استفاده از داده های واقع ی ی و ش رکت تولی د کنن ده
محص والت پالس تیکی در ترکی ه ،در دو مرحل ه انج ا ش ده اس ت (

Altiparmak, Gen, Lin,

)Paksoy, 2006
چرن و هیسه 9در سال  2333یو الگوریتم ابتکاری برای مدل برنامهری زی خط ی چن د هدف ه
برای برنامه ریزی تولید با اهداف ماکزیمم سازی سود و ماکزیمم سازی س ط س روی

ارائ ه

)1 -Chen et al(2003
)2 -Chen & Lee (2004
)3 -Altiparmak et al (2006
(4 -Chern & Hsieh )2007
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دادند( )Chern, Hsieh, 2007که علی اف و همکاران در سال  2333این مدل را با برنامه ریزی
خطی فازی که درآن هم تابع هدف و هم متغیرهای تصمیم گی ری ،ف ازی بودن د ب ا الگ وریتم
ژنتیو ح کردند( .)Aliev, Fazlollahi, Guirimov, Aliev, 2007مدل ارائه ش ده توس ط عل ی
اف و همکاران 1یو مدل برنامه ریزی خطی فازی یکپارچه برای برنامه ری زی تولی د و توزی ع
در محیط چند دوره و چن د محص ول ب ا اه داف حداکثرس ازی س ود و حداکثرس ازی س ط
سروی

است .هم تابع هدف و هم متغیرهای تصمیم گیری فازی در نظر گرفته ش ده ان د .ای ن

مدل از لحاظ برنامه نویسی ،فازی فرموله شده و با اس تفاده از بهین ه س ازی ژنتیک ی (الگ وریتم
ژنتیو) ح و با یو مثال عددی نشان داده شده است .روغنی ان و همک اران 2در س ال ،2333
مدل برنامه ریزی خطی احتم الی چن د هدف ه دو س طحی (تولی د و توزی ع) ب ا در نظ ر گ رفتن
تقاضای بازار ،ظرفیت تولید هر کارخانه ،منابع در دسترس همه کارخانه ها برای هر محصول با
متغیرهای تصادفی و محدودیت هایی که ممکن است شام توزی ع احتم ال مش تر ،باش د ی ا
نباش د ،ب ا اه داف ک اه

هزین هه ای توزی ع و تولی د و ک اه

ظرفی ت توزی ع ارائ ه داده

اند( .)Roghanian, Sadjadi, Aryanezhad, 2007این مدل احتم الی ابت دا ب ه ی و م دل قطع ی
معادل در هر سط تبدی میشود ،که برای ح این مساله برنامه ریزی غی ر خط ی چن د هدف ه
تکنیو برنامه نویسی فازی اعم ال م یش ود .دو مث ال ع ددی س اده ب رای نش ان دادن م دل و
رویکرد ح آن مورد استفاده قرار گرفته است.
در سال  2332لیانگ و چنگ 7یو مدل برنامهریزی خطی چند هدفه فازی ب رای برنام هری زی
تولید و توزیع با در نظر گرفتن عد قطعیت در تقاضا و ظرفیت در محیط چن د دورهای و چن د
محصولی با اهداف فازی برای یو شرکت تولیدکنن ده اج زا مک انیکی پیش نهاد کردن د .ای ن
مدل با در نظر گرفتن سط موجودی ،ظرفیت دس تگاه در دس ترس ،س ط ک ار در ه ر منب ع،
پی

بینی تقاضا و فضای انبار در دسترس در هر قسمت ،با اهداف ح داق س ازی هزین ه ه ای
)1 -Aliev et al (2007
)2 -Roghanian et al (2007
)3 -Liang & Cheng (2008
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ک و زمان تحوی طراحی شده است .در همان سال سلیم و همکاران 1یو مدل برنامه ری زی
خطی چند هدفه با استفاده از روش برنامه ریزی ف ازی آرم انی در ش رایط ع د قطعی ت ب رای
مساله برنامهریزی تولید و توزیع توسعه دادند .در این مقاله ،یو مساله برنامه ریزی چند هدفه،
چند محصول و چند دوره تولید و توزیع با اهداف افزای
کاه

هزینه سرمایه گذاری ،کاه

درآم د ،ک اه

هزینه های لجستیو و اف زای

س ط موج ودی،

س ط س روی

بایو

مثال عددی بیان شده است( .)Liang, Cheng, 2008ترابی و هسینی 2در سال  2332برای اول ین
بار مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه احتمالی عدد صحی مختلط برای یکپارچه سازی برنام ه
ریزی تدارکات ،تولید و توزیع با اهداف حداکثرسازی سط سروی

و حداق سازی هزین ه-

ها و همچنین ماهیت مبهم برخی از پارامتره ای مه م از جمل ه تقاض ای ب ازار ،هزین ه و س ط
ظرفی ت ارائ ه ک رده ک ه ب ا رویک رد ف ازی و ب ا ی و مث ال ع ددی ح

ش ده

اس ت( .)Torabi.,Hassini,2008.آذرون و همک اران 7در س ال  2332م دل برنام ه ری زی چن د
هدف تصادفی برای طراحی زنجیره تامین تحت عد قطعی ت ارائ ه دادن د .اه داف ای ن م دل
شام به حداق رساندن مجمو هزینههای سرمایه گذاری فعلی و مورد انتظار آین ده ،حم
نق  ،هزینه های کمبود و توسعه ظرفیت ،به حداق رساندن واری ان
رساندن ریسو های مالی یا مواجه با بودجه پی

ک

و

هزین ه و ب ه ح داق

بینی نشده است .راه ح به کار رفته در ای ن

مدل با مثال عددی نشان داده شده است(.)Azaron, Brown, Tarim, Modarres, M.,2008
دیز -مادرونیرو و پیدرو 9در سال  2311یو مدل برنامه ریزی آرمانی فازی چن د هدف ه ب رای
برنامه ریزی زنجیره تامین و تبدی آن به یو مدل برنامهریزی خطی عدد صحی مختلط برای
ساختار زنجیره تامین متمرکز و غیرمتمرکز با هدف کاه

هزینه ها و افزای

س ود ارائ ه داده

اند(  .)Díaz-Madroñero, Peidro, 2011این مدل ب ا اس تفاده از مث ال ه ای ارائ ه ش ده توس ط
المانی و همکاران در سال  2313اعتبار سنجی و ارزیابی شده است.
)1 -Selim et al. (2008
)2 -Torabi and Hassini (2008
)3 -Azaron et al (2008
)4 -Díaz-Madroñero &Peidro(2011
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در سال  2317سانگ سانگ و پاپا گئورگیو 1یو مدل برنام ه ری زی خط ی چن د هدف ه ع دد
صحی مختلط برای برنامه ری زی تولی د ،توزی ع و ظرفی ت زنجی ره ت امین ب ا توج ه ب ه هزین ه،
پاسخگویی و سط سروی

مشتری به طور همزمان با اهداف بهین ه س ازی هزین ه ک  ،زم ان

جریان ک و ک فروش از دست رفته پیشنهاد داده اند .همچنین ،دو استراتژی ب رای گس ترش
ظرفی ت کارخان ه در م دل در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت .ای ن م دل چن د هدف ه ب ا روش -
 constraintو روش لکسیکوگرافی  minimaxح شده و ب رای نش ان دادن ک اربرد م دل
آن ی و مث ال ع ددی م ورد بررس ی ق رار گرفت ه اس ت (

پیشنهادی و روش ح

Songsong,

.)2013 Papageorgiou,
با بررسیهای انجا شده در ادبیات موضو مرتبط با این مساله ،مشخص می شود که یو م دل
جامع چندهدفه ،چند محصولی ،چندسطحی ،چند دوره ای در ح وزه مس اله طراح ی و توزی ع
زنجیره های ت امین وج ود ن دارد .در واق ع م دلی ک ه بتوانن د ب ه ص ورت توام ان هزین ه ه ای
لجستیو را کاه

داده و و سط سروی

را افزای

ده د و در م ورد چن دین محص ول در

یو زنجیره تامین با در نظر گرفتن الیه های تامین کننده گان ،تولیدکننده گان ،توزی ع کنن ده
گان و در شرایط برنامه ریزی در یو افق چند دوره ای به ح مساله بپردازد وجود ن دارد .در
این تحقیق قصد داریم که چنین مدلی را که بتواند تما ویژگی های یاد شده را ب ه انض ما در
نظر گرفتن مح دودیت های موجودی ،انبارداری ،تحوی به موقع و پست افت را در نظر بگیرد
را ارائه نماییم.

برنامه ریزی آرمانی
برنامهریزی آرمانی یکی از تکنیو مسائ تصمیم گیری چند هدفه و یو روش بسیار کارام د
در تصمیم گیری چند هدفه است و تکنیکی است که نگرش متفاوتی را در م ورد ح
از مسائ برنامهریزی که دارای اهداف چندگان ه و متع ار

ان واعی

هس تند ارائ ه م یکن د واولوی ت

اهداف توسط تصمیم گیرنده تعیین میشود .برخالف برنامهریزی خطی ک ه مس تقیما ب ه بهین ه
)1 -Songsong & Papageorgiou (2013
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سازی تابع هدف میپردازد ،برنامه ریزی آرمانی به مین یمم ک ردن انح راف ب ین اه داف و راه
ح بهینه میپردازد .تابع هدف مساله اصلی به صورت محدودیت جدید همراه با متغیر کمکی
و مقدار بهینه مورد نظر دوباره فرمول بندی میشود .متغیرهای کمکی را متغیره ای انح راف از
آرمان می نامیم .روش های برنامه ریزی آرمانی دارای ساختار مشترکی هستند که ه دف آنه ا
حداق کردن انحراف نامساعد هر ی و از اه داف از س ط مش خص آرم انه ای مرب ود ب ه
آنهاست .به این صورت که در تابع هدف مساله مجمو انحرافات نامطلوب از ه ر آرم ان ک ه
توسط تصمیم گیرنده تعیین میشود ،حداق میشوند .متغیرهای انحراف ی دالل ت ب ر مق ادیری
دارند که نشان میدهند کدا یو از آرمانهای متعدد ،نسبت به سطوح مشخص خود بیشتر یا
کمتر برآورده شدهاندبرونداد این تکنی و مش خص خواه د ک رد ک ه ک دامیو از آرم انه ا
برآورده شده ،کدا یو به دست نیامده و به چه میزان برآورده نشده است.
در بسیاری از موقعیته ای واقعی ،ممکن است انحراف از آرمانه ای خاصی بسیار مهمتر
ازانحراف از سایر آرمانها باشد.
همچن ین برای یو آرمان مشخص،امکان دارد انحراف در یو جهت،اهمی ت بیشتری نسبت
به جهت مخالف آن داشته باشد .برایچنین وضعیتهاییمیتوان متغیره ای وزنی  wjو  w jب ه
ترتی

ب

ه  d jو  d jتخصیص داد ،به گونهای ک

ه مدل برنامهریزی آرمانی موزون به

صورت( )2-9نوشته میشود:
k

) Min Z (d  , d  )   ( wj d j  wj d j
j 1

i  1,2,..., m

()2-9

j  1,..., k


j


j

f j ( x)  d  d  b j
j
j

که در آن  wjو  w jوزنهایی هستند که به ترتی

s.t : g i ( x)  0
; X , d j , d j  0
d j  d j  0

به انح رافه ای مثب ت و منف ی از اه داف

تخصیص داده شده اند و  bjآرمان تعیین شده برای اهداف است.
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بیان مساله
در این مقاله برنامهریزی بهینه تامین ،تولی د و توزی ع ب رای ش بکه زنجی ره ت امین مف رو

سه

سطحی ،ترکیبی از تعدادی تامین کننده ،سازندگان (کارخانه تولیدی) و مراک ز توزی ع (انب ار)
که مناطق مختلف بطور بالقوه وجود دارند و برای حالت چند کاالیی مدل سازی میشود.
در این مساله تعداد تولیدکننده ها ،تامین کننده ه ا ،توزی ع کنن ده ه ا و می زان تقاض ای آنه ا ،
محصوالت ،ظرفیت ،هزینهها  ،در طول دوره برنامه ریزی معلو ،ثابت و قطعی هس تند .هزین ه
های زنجیره شام هزینه های تامین ،تولید ،توزیع و حم و نق اس ت .هزین ه ه ای نگه داری
کاال نیز در تولید کننده و توزیع کننده ب ه تفکی و محص والت مختل ف در نظ ر گرفت ه م ی-
شوند.هزینه حم و نق شام هزینه های جابجایی و ارسال م واد اولی ه از ت امین کنن ده ه ا ب ه
تولیدکنندگان ،هزینههای جابجایی و ارسال محصوالت از تولیدکنندگان به توزیعکننده ها ب ه
تفکیو محصوالت معل و و قطع ی م ی باش د.انوا م واد اولی ه در ت امین کنن ده ه ا و می زان
مصرف آن ها در محصوالت مشخص و معلو و پارامتر هستند .زم ان ه ای تحوی

در م ورد

تامین کننده ها و تولید کننده ها مشخص می باشد .در این زنجیره دو نو مشتری تعریف م ی-
شود .تولیدکننده که مشتری تامین کننده است و مصرف کننده نهایی که مشتری تولی د کنن ده
است .فر

بر این است که ک نیاز م واد اولی ه تولیدکنن دگان از ت امینکنن دگان در زنجی ره

تامین و ک نیاز محصوالت مراکزتوزیع از تولیدکنندگان قرار گرفته در زنجیره ت امین ،ت امین
میگردد .کمبود در تولیدکنندگان مجاز و به صورت سفارشات معوق میباشد.
ح مساله منجر به تعیین میزان خرید ماده اولیه از تامین کننده توسط هر کارخانه ،می زان تولی د
محصول توسط هر کارخانه ،میزان حم محصول نهایی از هر کارخانه به مراکز توزی ع ،س ط
موج ودی پای ان دوره م واد اولی ه و محص والت در کارخان ه ،س ط موج ودی پای ان دوره
محصوالت در مراکز توزی ع ،زم ان دریاف ت م واد اولی ه از ت امین کنن ده ب ه کارخان ه و زم ان
دریافت محصول نهایی از کارخانه به مراکز توزیع به تفکیو مواد اولی ه و محص ول ب ا ه دف
کاه

هزینههای لجستیو و افزای

سط سروی

شبکه زنجیره تامین در تصویر 1نشان داده شده است.

به مشتریان خواهد شد.
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تصویر  -1شبکه زنجیره تامین

مدل ریاضی
نمادها
 :iاندی

تامین کنندگان )(i= 1,..., I

 :jاندی

تولید کنندگان(کارخانه) )(j = 1,..., J

 : kاندی

مراکز توزیع (انبار) )(k = 1,..., K

 :lاندی

محصول نهایی )(l = 1,..., L

 : nاندی

ماده اولیه )(n = 1,..., N

 :tاندی

دوره های زمان )(t = 1,..., T

پارامترهای مدل
 : Dlktتقاضای محصول  lدر مرکز توزیع  kدر طول دوره t
 : Urnlمقدار ماده اولیه  nمورد نیاز برای تولید یو واحد محصول l
 : Capljtظرفیت تولید محصول  lدر کارخانه  jدر طول دوره t
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 : Vmrjحجم انبار مواد اولیه کارخانه j
 : Vmp jحجم انبار محصول نهایی کارخانه j
 : Vdckحجم انبار محصول نهایی مرکز توزیع k
 : Pcljهزینه های تولید یو واحد محصول  ( lبه جز ماده اولیه) در کارخانه j
 : Prniقیمت فروش ماده اولیه nتوسط تامین کننده i
 : Hmrnjهزینههای نگهداری یو واحد مواد اولیه  nدر کارخانه j
 : Ppljقیمت فروش محصول lتوسط تولیدکنندهj
 : Hmpljهزینههای نگهداری یو واحد واحد محصول lدر کارخانه j
 : Hdclkهزینههای نگهداری یو واحد محصول  lدر مرکز توزیع k
 : Qplفضای مورد نیاز هر واحد محصول نو l
 : Qrnفضای مورد نیاز هر واحد ماده اولیه نو n
 : Fcrnijهزینههای ثابت حم و نق ماده اولیه  nاز تامین کننده  iبه کارخانه j
 : Vcrnijهزینههای حم و نق یو واحد مواد اولیه  nاز تامین کننده  iبه کارخانه j
 : Vcpljkهزینه های متغیر حم و نق یو واحد محصول  lاز کارخانه  jبه مرکز توزیع k
 : Fcpljkهزینههای ثابت حم و نق محصول  lاز کارخانه  jبه مرکز توزیع k
 : Tdpljktزمان تحوی واحد دسته محصول نهایی  lاز کارخانه  jبه مرکز توزیع  kدر دورهt
 : Tdrnijtزمان تحوی واحد دسته مواد اولیه  nاز تامین کننده  iبه کارخانه  jدر دورهt
: Tp max ljktحداکثر زمان دریافت مجاز واحد دسته محصول نه ایی  lاز کارخان ه  jتوس ط
مرکز توزیع  kدر دورهt
 : Tr max nijtحداکثر زمان دریافت مجاز واحد دسته مواد اولی ه  nاز ت امین کنن ده  iتوس ط
کارخانه  jدر دورهt
 : Bsmniاندازه دسته ماده اولیه  nدر تامین کننده i
 : Bspljاندازه دسته محصول lدر کارخانه j
 : SSmnjtذخیره احتیاطی ماده اولیه  nدر انبار کارخانه  jدر دورهt
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 : SSplktذخیره احتیاطی محصول نهایی  lدر مرکز توزیع  kدر دورهt
 : Cbllkهزینه واحد کمبود محصول  lدر مرکز توزیعk

 :  lktح داکثر مق دار مج از سفارش ات مع وق محص ول lدر مرکزتوزی عkدر دوره  tک ه ب ه

صورت درصدی از تقاضای آن دوره تعریف میشود.

متغیرهای تصمیمگیری
 : X nijtمیزان خرید ماده اولیه  nاز تامینکننده  iتوسط تولیدکننده jدر دوره t
 : Yljtمیزان تولید محصول  lتوسط تولید کننده  jدر دوره t
 : Z ljktمقدار حم محصول نهایی lاز تولیدکننده jبه مرکز توزیع kدر دوره t
 : IRmnjtسط موجودی پایان دوره مواد اولیه  nدر کارخانه  jدر دوره t
 : Ipmljtسط موجودی پایان دوره محصول  lدر کارخانه  jدر دوره t
 : Iplktسط موجودی پایان محصول  lدر مرکز توزیع kدر دوره t
 : TRnijtزمان دریافت مواد اولیه  nاز تامین کننده  iبه کارخانه jدر دوره t
 : TPljktزمان دریافت محصول نهایی lاز کارخانه jبه مرکز توزیع kدر دوره t
 ،1 : Wnijtاگر کارخانه  jبه ت امین کنن ده  iم اده اولی ه nرا در دوره tس فارش ده د ،در غی ر
اینصورت 3
 ،1: U ljktاگر مرکز توزی ع  kب ه کارخان ه  jمحص ول  lرا در دوره  tس فارش ده د ،در غی ر
اینصورت 3
 : B lg lktسط پ

افت محصول  lدر مرکز توزیع kدر پایان دوره t

 : Qlktمقدار فروش محصول  lدر مرکز توزیع kدر دوره t
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توابع هدف
توابع سازنده هزینههای لجستیک
تابع هزینههای لجستیو حاوی سه تابع هزینه تامین ،تولید و توزیع است.
 : TCsهزینههای تامین شام هزینههای تامین و خرید و حم و نق

مواد اولیه به کارخانه ه ا

و هزینه نگهداری موجودی مواد اولیه در کارخانهها در هر دوره میباشد.
 Prni 

nijt

()1

 X
j

i

 IRm njt

n

Vcrnij 

nijt

  X

t

 Hmr

nj

n

j

j

i

 Fcrnij 

nijt

n

TCs 

t

W

t

i

j

t

n

 : TCpهزینههای تولی د ش ام هزین هه ای تولی د و نگه داری موج ودی محص ول نه ایی در
کارخانهها در هر دوره میباشد.
()2

TCp     Yljt  Pclj    Hmplj  IPmljt
j

t l

t l

j

: TCdcهزینههای توزیع شام هزینههای خرید ،حم و نق و نگهداری موجودی محص ول و
هزینه های کمبود در هر دوره در مراکز توزیع است.
ljk

()7

 Z ljkt Vcp

[ Pplj 

k

 Iplkt +  Cbllk  B lg lkt
t l k

l

j

k

t

 Hdc

lk

k

ljkt

 Z

l

t

 Fcpljk ] +

ljkt

l

j

TCdc 

t

U
k

j

l



t

تابع سطح سرویس
عد انحراف از زمانهای تحوی در م ورد ت امینکنن ده ه ا و تولیدکنن دگان و ک اه
سفارشات معوق در مراکز توزیع به عنوان سط سروی

سط

زنجیره تعریف میشود.

 :SL1تابعی است که میزان انحراف زمان تحوی مواد اولیه از تامین کننده و محصول نهایی از
کارخانه را از زمانی که توسط مشتری تعیین شده است را در دوره  ،tتعریف میکند.
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)  TR nijt

()9

nijt

 (Tr max
j

)  TPljkt

ljkt

i

n

t

k

j

l

SL 

 (Tp max



t

 :SL2تابعی است که سط سفارشات معوق در مراکز توزیع را نشان میدهد.
SL2   B lg lkt

()5

k

l

t

محدودیتهای مدل
محدودیت سطح موجودی
این محدویتها شام محدودیتهای سط موجودی در انب ار تولیدکنن دگان ومراک ز توزی ع
میباشد.

IRmnjt  IRmnj,t 1   X nijt  Urnl  Yljt

()2

t , n, j

()3

t , l , j

()2

t , l , k

()4

t , n, j

IRmnjt  SSmnjt

()13

t , l , k

IPlkt  SSplkt

i

l

IPmlj ,t  IPmlj ,t 1  Yljt   Z ljkt
k

IPlkt  IPlk ,t 1   Z ljkt  Qlkt
j

محدودیت ( )2نشان میدهد میزان موجودی مواد اولیه در انبار کارخانهها در هر دوره براب ر ب ا
موجودی دوره قب به اضافه میزان خرید م اده اولی ه و ذخی ره اطمین ان آن دوره منه ای می زان
اس تفاده م واد اولی ه آن دوره م یباش د .مح دودیت ( )3می زان موج ودی محص ول در انب ار
کارخانهها و و محدودیت ( ) 2تعادل موج ودی محص ول در مراک ز توزی ع ب ا در نظ ر گ رفتن
سفارشات معوق را نشان میده د.عالوه ب راین ،مح دودیته ای ( )4و( )13ب ه ترتی

تع ادل
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ذخیره اطمینان ماده اولیه در انب ار کارخان ه و محص ول نه ایی درمراک ز توزی ع را در ه ر دوره
نشان میدهد.

محدودیت فضای انبارها
()11

t , j

 Vmrj

()12

t , j

 Vmp j

()17

t , k

 Qr  IRm
n

njt

n

 Qp  IPm
l

ljt

l

 Vdck

 Qp  IP

lkt

l

l

محدودیتهای ( )11و ( )12به ترتی

نشان دهنده محدودیت فضای انبار مواد اولیه و محصول

در کارخانهها به تفکی و م واد اولی ه و محص ول و مح دودیت( )17مح دودیت فض ای انب ار
محصول در مراکز توزیع را در هر دوره نشان میدهد.

محدودیت ظرفیت تولید
()19

l , j, t

Yljt  Capljt

محدودیت ( )19نشان میدهد که میزان تولید هر محصول توسط کارخانه از ح داکثر ظرفی ت
هر کارخانه برای هر محصول در هر دوره کمتر است.

محدودیت تحویل به موقع
()15

n , i , j , t

Tdrnijt  (X nijt / Bsm ni )  Tr max nijt

()12

l , j , k , t

Tdpljkt  (Z ljkt / Bsplj )  Tp maxljkt

محدودیتهای ( )15و ( )12نشان میدهد که زمان تحوی مواد اولیه توسط تامین کنن دگان و
محصوالت توسط کارخانه ها از زمان قاب قبولی که توسط کارخانه ها و مراک ز توزی ع تعی ین
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شده است ،کمتر میباشد .به عبارت بهتر در محدودیت ( )15که برای مواد اولیه و ارتب اد ب ین
تامین کننده ها و تولیدکننده ها نوشته می شود ،به ازای هر م اده اولی ه  nو ه ر ک دا از ت امین
کننده گان  iو هر کدا از تولیدکننده گان  jدر دوره برنامه ریزی  tا  ،میزان خرید مواد اولی ه
در زمان تحوی خرید ،بخ

بر اندازه انباشته ارسالی بایستی کوچکتر یا مساوری با ح د مج از

زمانی اعال شده از سوی تولید کننده باشد .در محدودیت ( )12که ب رای محص والت س اخته
شده و ارتباد بین تولیدکننده ها و توزیع کننده ها نوشته می شود ،به ازای هر محص ول lو ه ر
کدا از تولیدکننده گان  jو هر کدا از توزیع کننده گان  kدر دوره برنامه ری زی  tا  ،می زان
خرید محصول ضربدر زمان تحوی خرید ،بخ

بر اندازه انباشته ارسالی بایس تی ک وچکتر ی ا

مساوی با حد مجاز زمانی اعال شده از سوی توزیع کننده کننده باشد.
خواهیم داشت:
()13

n, i, j, t

Tdrnijt  X nijt / Bsmni  TRnijt

()12

l , j, k , t

Tdpljkt  Zljkt / Bsplj  TPljkt

محدودیت تقاضای پس افت
()14

t , l , k

B lg lk ,t  B lg lk ,t 1  Dlkt  Qlkt

محدودیت( )14بیان میکند که سفارشات معوق هر محصول در مرکز توزی ع در دوره  tبراب ر
است با سفارشات معوق دوره قب به عالوه تقاضای محصول توسط مرک ز توزی ع در آن دوره
منهای مقدار ک محصول فروخته شده در طول دوره .t
(t , l , k )23

B lglkt  lkt . Dlkt

(t , l , k )21

Dlkt  Qlkt  B lg lkt
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این محدودیتها حدود مقدار فروش از دست رفت ه را نس بت ب ه می زان تقاض ای محص ول در
مراکز توزیع مشخص میکند.

محدودیتهای منطقی
()22

Wnij  M1  X nij

()27

U ljk  M 2  Z ljk

()29

n, i, j, k

()25

}U ljkt ,Wnijt {1,0
X nijt ,Y ljt , Z ljkt ,U ljkt ,W nijt , IPm ljt , IPlkt ,
TR nij ,TPljk , IRm njt , B lg lkt ,Q lkt  0

n , l , i , j , k

اعداد M1و M2اعداد بسیار بزرگ هستند.

مدل برنامهریزی آرمانی مساله تحقیق
مدل برنامه ریزی آرمانی قطعی موزون برای ح مدل این تحقیق به کاربرده م یش ود .در ای ن
مدل پنج هدف اصلی برای زنجیره ت امین در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت .اه داف ح داق ک ردن
م واد اولی ه و محص والت ب ه

هزینههای تامینکننده ،تولیدکننده ،توزیع کنن ده ،زم ان تحوی

مشتریان و سط سفارشات معوق در مراکز توزی ع م یباش د .فرم ول ریاض ی تواب ع ه دف در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول -1Error! No text of specified style in document.فرمول ریاضی توابع هدف
فرمول ریاضی

Vcrnij   X nijt  Prni 
j

i

n

nijt

  X
j

t

i

n

 Fcrnij  Hmrnj  IRmnjt
j

n

t

Min (TCs)  
t

W

nijt

j

i

n

t

تابع هدف
هزینههای
تامین
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هزینههای
تولید
هزینههای
توزیع

Min(TCp)  Yljt  Pclj  Hmplj  IPmljt
t

مواد اولیه و
محصوالت
سطح
سفارشات

j

t

l

j

Min (TCdc)   Z ljkt  Pplj  Hdclk  Iplkt 
t

l

j

k

t

l

k

[ Z ljkt Vcp ljk  U ljkt  Fcp ljk ]   Cbllk  B lg lkt
t

زمان تحویل

l

l

j

k

t

l

j

k

t

l

k

Max( SL1 )   (Tr max nijt  TRnijt )   (Tp max ljkt  TPljkt )
t

n

i

j

t

l

j

k

Min( SL2 )   B lg lkt
t

l

k

معوق در
مراکز توزیع

 آرمانی توسط تصمیمگیرنده مشخص خواهد شد و مدل برنام ه ری زی،برای هریو از اهداف
.) خواهد بود22( آرمانی به صورت رابطه
m

Min

 wm (d m )

i 1

s.t
TCs  d1  g1
TCm  d 2  g 2
TCdc  d 3  g 3

)22(

SL1  d 4  g 4
SL 2  d 5  g 5
d1 , d 2 , d 3 , d 4 , d 5  0
and system constrsint (6)...(25)

 )یو مدل برنامه ریزی آرمانی قطعی موزون است که در آن22( مدل
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تابع هدف )(m = 1,..., 5

 :gmمقدار آرمان  mا
 : wmوزنآرمان تعیین شده برای هدف  mا
 : d mمتغیرانحراف ازآرمان  mا
m

d m , wm  0

مثال کاربردی
جهت مطالعه موردی ،زنجیره تامین در صنعت لبنیات از ی و ط رح ایج اد کارخان ه لبنی ات و
س ه ت امین کنن ده،

مطالعات امکان سنجی آن بهره برداری شده است.در این زنجی ره مف رو

دوکارخانه تولید لبنیات و سه مرکز توزیع وجود دارد .محص والت آن ش یر ،ماس ت و ماس ت
طعمدار میباشد .مواد اولی ه تولی د کارخان هج ات ش ام ش یر،بطری بس تهبن دی ش یر ،ن ایلون
شرینگ ،استارتر ،استابیالیزر ،طعم دهنده ،ظرف یو بار مصرف  433گرمی ،ظرف ی و ب ار
مصرف 253گرمی ،فوی آلومینیومی و شیر خشو میباشد .میزان م واد اولی ه م ورد نی از ای ن
محصوالت از مثال واقعی الها گرفته شده است.هزینههای حم و نق
مواد اولیه و محصول با توجه به فواص

مف رو

ای ن مث ال ب ه تفکی و

ای ن من ابع از یک دیگر ب رآورد ش ده اس ت.

تامینکنندهها شرکت بازرگانی هستند که مواد اولیه را با قیم ته ای مس تق ت امین م یکنن د.
قیمت ها و ارقا با الگو از مثالهای واقعی تخمین زده شده است.
خروجی ح این مساله میزان خرید هرماده اولیه ازهر تامینکننده توسط هر تولیدکننده ،می زان
تولید هر محصول توسط هر تولید کننده ،مقدار حم هر محصول ازهرتولیدکننده به هر مرک ز
توزیع ،سط موجودی پایان دوره هرماده اولیه در هر کارخانه،سط موجودی پای ان دوره ه ر
محصول در هر کارخانه ،سط موجودی پایان دوره هر محص ول در ه ر مرک ز توزی ع ،زم ان
دریافت هرماده اولیه از هر تامین کننده به هرکارخانه ،زمان دریافت هر محصول از هرکارخانه
به هر مرکز توزیع ،مقدار فروش هرمحصول در هر مرکز توزیع وسط پ

افت پایان دوره هر

محصول درهرمرکز توزیع در هر دوره زمانی را نشان میدهد ،بطوریک ه همزم ان هزین ه ه ای
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تولید و تامین و توزیع ،زمان دریافت مواد اولیه و محص ول و س ط پس ت اف ت زم ان تحوی
کاال حداق شود.
برای ح مثال ،آرمانها مطابق جدول  2در نظرگرفته شده است.
جدول -2مقدار آرمان های مثال واقعی

متغیر

G1

G2

G3

G4

G5

مقدار

6,173,463,000

248,697,500

8,178,599,000

1,122

0

جهت ح مساله ،ابتدا تابع هدف بی مقیاس شده است .خروجی ح مدل برنامه ریزی آرمانی
مطابق جدول  7است.
جدول -3نتایج حل مثال واقعی

متغیر

مقدار

تابع هدف

0.11

TCS

6,351,488,000

TCP

260,050,000

TCDC

8,382,266,000

SL1

1115.74

SL2

0

D1

178,024,900

D2

11,352,500

D3

203,667,400

D4

6.48

D5

0

هزینه کل

14,993,804,000

متغیرهای تصمیمگیری این مثال با ح مدل برنام ه ری زی آرم انی ب ا  LINGOدر ج داول 9
الی* زیر ارائه شده است.
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جدول  9میزان خرید بهینه هرماده اولیه ازهر تامینکننده توسط ه ر تولیدکنن ده را نش ان دم ی
دهد .برای مثال  X(7,3,2,4)= 6560یعنی مقدار بهینه خرید ماده اولیه ن و عف تم
از تامین کننده سو توسط تولید کننده دو در دوره دو برنامه ریزی برابر ب ا 2523واح د م ی
باشد .سایر اعداد جدول  9تشری مشابه آنچه گفته شد دارند .همچن ین مق ادیر ک ه در ج دول
قید نشده اند مقدار صفر دارند.
جدول -Error! No text of specified style in document.میزان خرید هرماده اولیه ازهر تامینکننده
توسط هر تولیدکننده

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)X(1,3,1,1

77554.1

)X(4,1,1,1

2176.86

)X(7,3,2,4

6560

)X(1,3,1,2

51108

)X(4,1,1,3

1848.8

)X(8,2,1,1

7500

)X(1,3,1,3

68518.9

)X(4,2,2,1

1237.76

)X(8,2,1,2

5795

)X(1,3,1,4

91457

)X(4,2,2,4

354.24

)X(8,3,1,1

5555

)X(1,3,2,1

30328

)X(5,1,1,1

71.565

)X(8,3,1,2

7500

)X(1,3,2,2

27194

)X(5,3,2,1

0.5

)X(8,3,1,4

7500

)X(1,3,2,3

39433.2

)X(6,1,1,1

229.55

)X(8,3,2,1

210

)X(1,3,2,4

37834.8

)X(6,1,1,3

108.95

)X(9,1,1,1

25000

)X(2,3,1,1

93000

)X(6,3,2,1

2

)X(9,1,1,2

25000

)X(2,3,1,3

50000

)X(7,2,1,1

12500

)X(9,1,1,4

23350

)X(2,3,1,4

70000

)X(7,2,1,2

12500

)X(9,3,1,1

21800

)X(2,3,2,1

44100

)X(7,2,1,3

12500

)X(9,3,2,1

14900

)X(2,3,2,3

60000

)X(7,2,1,4

12500

)X(9,3,2,3

14600

)X(3,1,1,1

4127.778

)X(7,3,1,1

11500

)X(10,1,2,1

634.8

)X(3,1,1,3

5333.333

)X(7,3,2,1

10600

)X(10,2,1,1

1610.26

)X(3,1,2,1

4633.333

)X(7,3,2,2

12340

جدول  5میزان بهینه تولید از هر محصول توسط هر تولیدکننده را نشان دمی ده د .ب رای مث ال
 Y(2,2,3)= 8040یعنی مقدار بهینه تولید از محصول نو دو توس ط تولی د کنن ده
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دو در دوره سو برنامه ریزی برابر  2393عدد می باشد .سایر اع داد ج دول  9تش ری مش ابه
آنچه گفته شد دارند .همچنین مقادیر که در جدول قید نشده اند مقدار صفر دارند.
جدول -5میزان تولید هر محصول توسط هر تولید کننده

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)Y(1,1,1

55000

)Y(1,2,4

30000

)Y(2,2,3

8040

)Y(1,1,2

30000

)Y(2,1,1

15000

)Y(2,2,4

6560

)Y(1,1,3

50000

)Y(2,1,2

15000

)Y(3,1,1

11855

)Y(1,1,4

70000

)Y(2,1,3

15000

)Y(3,1,2

9900

)Y(1,2,1

20000

)Y(2,1,4

15000

)Y(3,1,3

2545

)Y(1,2,2

22000

)Y(2,2,1

9100

)Y(3,1,4

8350

)Y(1,2,3

30000

)Y(2,2,2

4300

جدول  2مقدار حم بهینه هر محصول از هر تولیدکننده به هر مرکز توزیع را نشان دمی ده د.
برای مثال  Z(2,2,2,4)= 6560یعنی مقدار حم بهینه خرید محصول ن و دو از
تولیدکننده دو به مرکز توزیع دو در دوره چهار برنامه ریزی برابر با 2523واحد م ی باش د.
سایر اعداد جدول  2تشری مشابه آنچه گفته شد دارن د .همچن ین مق ادیر ک ه در ج دول قی د
نشده اند مقدار صفر دارند.
جدول-6مقدار حمل هر محصول از هر تولیدکننده به هر مرکز توزیع

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)Z(1,1,1,1

25000

)Z(2,1,1,1

9000

)Z(2,2,2,4

6560

)Z(1,1,1,3

10000

)Z(2,1,1,2

8850

)Z(2,2,3,1

4500

)Z(1,1,1,4

20000

)Z(2,1,1,3

9550

)Z(2,2,3,3

3400

)Z(1,1,3,1

30000

)Z(2,1,1,4

7500

)Z(3,1,1,1

2525

)Z(1,1,3,2

30000

)Z(2,1,3,1

6000

)Z(3,1,1,2

4825

)Z(1,1,3,3

40000

)Z(2,1,3,2

6150

)Z(3,1,1,4

3350

)Z(1,1,3,4

50000

)Z(2,1,3,3

5450

)Z(3,1,2,1

2150

)Z(1,2,2,1

20000

)Z(2,1,3,4

7500

)Z(3,1,2,2

5075

)Z(1,2,2,2

22000

)Z(2,2,2,1

4600

)Z(3,1,2,4

5000

)Z(1,2,2,3

30000

)Z(2,2,2,2

4300

)Z(3,1,3,1

7180

)Z(1,2,2,4

30000

)Z(2,2,2,3

4640

)Z(3,1,3,3

2545
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جدول  3میزان بهینه فروش هرمحصول در هر مرک ز توزی ع در ه ر دوره زم انی را نش ان دم ی
دهد .برای مثال  Q(3,1,1) = 2000یعنی مقدار بهینه فروش از محصول ن و س و
توسط توزیع کننده اول در دوره اول برنامه ریزی برابر  233عدد می باشد .سایر اع داد ج دول
 3تشری مشابه آنچه گفته شد دارند .همچنین مقادیر که در جدول قید نش ده ان د مق دار ص فر
دارند.
جدول-7مقدار فروش هرمحصول در هر مرکز توزیع در هر دوره زمانی

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)Q(1,1,1

15000

)Q(2,1,1

7500

)Q(3,1,1

2000

)Q(1,1,2

10000

)Q(2,1,2

9000

)Q(3,1,2

3000

)Q(1,1,3

10000

)Q(2,1,3

10000

)Q(3,1,3

1000

)Q(1,1,4

20000

)Q(2,1,4

7500

)Q(3,1,4

4000

)Q(1,2,1

20000

)Q(2,2,1

3000

)Q(3,2,1

2000

)Q(1,2,2

22000

)Q(2,2,2

4500

)Q(3,2,2

3000

)Q(1,2,3

30000

)Q(2,2,3

4500

)Q(3,2,3

2000

)Q(1,2,4

30000

)Q(2,2,4

6000

)Q(3,2,4

5000

)Q(1,3,1

30000

)Q(2,3,1

6000

)Q(3,3,1

5000

)Q(1,3,2

30000

)Q(2,3,2

6000

)Q(3,3,2

2000

)Q(1,3,3

40000

)Q(2,3,3

7500

)Q(3,3,3

1000

)Q(1,3,4

50000

)Q(2,3,4

7500

)Q(3,3,4

1500

جدول 2زمان دریافت بهینه هرماده اولیه ازهرتامین کننده به هرکارخان ه در ه ر دوره زم انی را
نشان دمی دهد .برای مثال  TR(7,3,2,4)= 2.62یعنی زمان دریاف ت م اده اولی ه
نو هفتم از تامین کننده سو به تولیدکنن ده دو در دوره چه ار برنام ه ری زی براب ر ب ا 2622
واحد زمان پ

از شرو برنامه ریزی در دوره چهار می باشد .س ایر اع داد ج دول  2تش ری

مشابه آنچه گفته شد دارند .همچنین مقادیر که در جدول قید نشده اند مقدار صفر دارند.
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جدول - 8زمان دریافت هر ماده اولیه از هر تامین کننده به هر کارخانه در هر دوره زمانی

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)TR(1,3,1,1

0.78

)TR(4,1,1,1

4.35

)TR(7,3,2,4

2.62

)TR(1,3,1,2

0.51

)TR(4,1,1,3

3.70

)TR(8,2,1,1

5.00

)TR(1,3,1,3

0.69

)TR(4,2,2,1

4.95

)TR(8,2,1,2

3.86

)TR(1,3,1,4

0.91

)TR(4,2,2,4

1.42

)TR(8,3,1,1

3.70

)TR(1,3,2,1

0.30

)TR(5,1,1,1

2.86

)TR(8,3,1,2

5.00

)TR(1,3,2,2

0.27

)TR(5,3,2,1

0.02

)TR(8,3,1,4

5.00

)TR(1,3,2,3

0.39

)TR(6,1,1,1

4.59

)TR(8,3,2,1

0.14

)TR(1,3,2,4

0.38

)TR(6,1,1,3

2.18

)TR(9,1,1,1

5.00

)TR(2,3,1,1

4.65

)TR(6,3,2,1

0.04

)TR(9,1,1,2

5.00

)TR(2,3,1,3

2.50

)TR(7,2,1,1

5.00

)TR(9,1,1,4

4.67

)TR(2,3,1,4

3.50

)TR(7,2,1,2

5.00

)TR(9,3,1,1

4.36

)TR(2,3,2,1

2.21

)TR(7,2,1,3

5.00

)TR(9,3,2,1

2.98

)TR(2,3,2,3

3.00

)TR(7,2,1,4

5.00

)TR(9,3,2,3

2.92

)TR(3,1,1,1

2.75

)TR(7,3,1,1

4.60

)TR(10,1,2,1

2.54

)TR(3,1,1,3

3.56

)TR(7,3,2,1

4.24

)TR(10,2,1,1

3.22

)TR(3,1,2,1

4.63

)TR(7,3,2,2

4.94

جدول 4زمان دریافت بهینه هر محصول از هرکارخانه به هر مرکز توزیع در هر دوره زم انی را
نشان دمی دهد .برای مثال  TP(2,2,2,4)= 0.984یعنی زمان دریاف ت محص ول
نو دو از تولیدکنن ده دو ب ه تولیدکنن ده دو ب ه توزی ع کنن ده دو در دوره چه ار برنام ه
ریزی برابر با  36429واحد زمان پ

از شرو برنام ه ری زی در دوره چه ار م ی باش د .س ایر

اعداد جدول  4تشری مشابه آنچه گفته شد دارند .همچنین مقادیر که در جدول قید نش ده ان د
مقدار صفر دارند.
جدول - 9زمان دریافت هر محصول از هرکارخانه به هر مرکز توزیع در هر دوره زمانی
متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)TP(1,1,1,1

1.25

)TP(2,1,1,1

2.25

)TP(2,2,2,4

0.984
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)TP(1,1,1,3

0.5

)TP(2,1,1,2

2.2125

)TP(2,2,3,1

0.675

)TP(1,1,1,4

1

)TP(2,1,1,3

2.3875

)TP(2,2,3,3

0.51

)TP(1,1,3,1

0.6

)TP(2,1,1,4

1.875

)TP(3,1,1,1

0.946875

)TP(1,1,3,2

0.6

)TP(2,1,3,1

0.6

)TP(3,1,1,2

1.809375

)TP(1,1,3,3

0.8

)TP(2,1,3,2

0.615

)TP(3,1,1,4

1.25625

)TP(1,1,3,4

1

)TP(2,1,3,3

0.545

)TP(3,1,2,1

0.80625

)TP(1,2,2,1

0.8

)TP(2,1,3,4

0.75

)TP(3,1,2,2

1.903125

)TP(1,2,2,2

0.88

)TP(2,2,2,1

0.69

)TP(3,1,2,4

1.875

)TP(1,2,2,3

1.2

)TP(2,2,2,2

0.645

)TP(3,1,3,1

1.077

)TP(1,2,2,4

1.2

)TP(2,2,2,3

0.696

)TP(3,1,3,3

0.38175

جدول  13سط موجودی بهینه مواد اولیه در هر کارخانه را در پایان هر دوره برنام ه ری زی را
نشان می دهد .برای مثال  IRM(8,1,1)=1200نشان می دهد که در پای ان دوره اول
ار ماده اولیه نو هشتم در تولیدکننده اول  1233عدد موجودی ذخیره خواهد شد .سایر اع داد
جدول  13تشری مشابه آنچه گفته شد دارند .همچن ین مق ادیر ک ه در ج دول قی د نش ده ان د
مقدار صفر دارند.
جدول -10سطح موجودی پایان دوره هرماده اولیه در هر کارخانه

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)IRM(2,1,1

38000

)IRM(5,1,1

46.6695

)IRM(8,1,1

1200

)IRM(2,1,2

8000

)IRM(5,1,2

25.8795

)IRM(8,1,2

4595

)IRM(2,1,3

8000

)IRM(5,1,3

20.535

)IRM(8,1,3

2050

)IRM(2,1,4

8000

)IRM(5,1,4

3

)IRM(8,1,4

1200

)IRM(2,2,1

24100

)IRM(5,2,1

0.5

)IRM(8,2,1

210

)IRM(2,2,2

2100

)IRM(5,2,2

0.5

)IRM(8,2,2

210

)IRM(2,2,3

32100

)IRM(5,2,3

0.5

)IRM(8,2,3

210

)IRM(2,2,4

2100

)IRM(5,2,4

0.5

)IRM(8,2,4

210

)IRM(3,1,1

1683.333

)IRM(6,1,1

111

)IRM(9,1,1

19945

)IRM(3,1,2

350

)IRM(6,1,2

12

)IRM(9,1,2

20045

)IRM(3,1,3

3461.111

)IRM(6,1,3

95.5

)IRM(9,1,3

2500

)IRM(3,1,4

350

)IRM(6,1,4

12

)IRM(9,1,4

2500
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)IRM(3,2,1

3744.444

)IRM(6,2,1

2

)IRM(9,2,1

5800

)IRM(3,2,2

2766.667

)IRM(6,2,2

2

)IRM(9,2,2

1500

)IRM(3,2,3

1433.333

)IRM(6,2,3

2

)IRM(9,2,3

8060

)IRM(3,2,4

100

)IRM(6,2,4

2

)IRM(9,2,4

1500

)IRM(4,1,1

1117.9

)IRM(7,1,1

9000

)IRM(10,1,1

1186.678

)IRM(4,1,2

100

)IRM(7,1,2

6500

)IRM(10,1,2

779.518

)IRM(4,1,3

1085.35

)IRM(7,1,3

4000

)IRM(10,1,3

434.14

)IRM(4,1,4

100

)IRM(7,1,4

1500

)IRM(10,1,4

40

)IRM(4,2,1

746.36

)IRM(7,2,1

1500

)IRM(10,2,1

438.24

)IRM(4,2,2

514.16

)IRM(7,2,2

9540

)IRM(10,2,2

345.36

)IRM(4,2,3

80

)IRM(7,2,3

1500

)IRM(10,2,3

171.696

)IRM(4,2,4

80

)IRM(7,2,4

1500

)IRM(10,2,4

30

جدول  11سط موجودی بهینه محصول در هر مرکز توزیع در پایان هر دوره برنام ه ری زی را
نشان می دهد .برای مثال  IP(2,3,1)=4500نشان می دهد که در پای ان دوره اول از
محصول نو دو در توزیع کننده سو  1233عدد موجودی ذخی ره خواه د ش د .س ایر اع داد
جدول  11تشری مشابه آنچه گفته شد دارند .همچن ین مق ادیر ک ه در ج دول قی د نش ده ان د
مقدار صفر دارند.
جدول -11سطح موجودی پایان دوره محصول درهر مرکز توزیع
متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

)IP(1,1,1

10000

)IP(3,2,1

150

)IP(2,3,1

4500

)IP(2,1,1

1500

)IP(3,2,2

2225

)IP(2,3,2

4650

)IP(2,1,2

1350

)IP(3,2,3

225

)IP(2,3,3

6000

)IP(2,1,3

900

)IP(3,2,4

225

)IP(2,3,4

6000

)IP(2,1,4

900

)IP(3,3,1

2180

)IP(3,1,1

525

)IP(2,2,1

1600

)IP(3,3,2

180

)IP(3,1,2

2350

)IP(2,2,2

1400

)IP(3,3,3

1725

)IP(3,1,3

1350

)IP(2,2,3

1540

)IP(3,3,4

225

)IP(3,1,4

700

)IP(2,2,4

2100
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اف ت پای ان

دوره هر محصول در هر مرکز توزیع صفر شده است .سایر متغیرهای تص میم گی ری ب ا مق دار
صفر در جداول فوق نیامده است .جهت تحلی اث رات تغیی ر اوزان ب ر انح راف از آرم ان ه ا،
میشود اولویت آرمان ها به ترتی

فر

مینیمم کردن هزینههای تامین ،زم ان تحوی  ،س ط

کمبود ،هزینه های توزیع و هزینههای تولید باشد .با این مفروضات این مثال با پنج مق دار وزن
متفاوت ح شده و نتایج آن در جدول  12نشان داده شده است.
جدول -21نتایج تحلیل تغییر اوزان آرمان ها
متغیرها

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4

نمونه 5

تابع هدف

0.11

0.09

0.07

0.09

0.07

W1

0.2

0.25

0.26

0.28

0.28

W2

0.2

0.15

0.1

0.14

0.06

W3

0.2

0.15

0.11

0.17

0.17

W4

0.2

0.25

0.32

0.23

0.28

W5

0.2

0.2

0.21

0.18

0.22

6,351,488,000 TCS
TCP
260,050,000

6,351,696,000

6,359,590,000

6,359,590,000

6,354,801,000

260,050,000

260,050,000

260,050,000

260,950,000

8,382,266,000 TCDC
SL1
1115.74

8,382,266,000

8,383,599,000

8,383,599,000

8,367,739,000

1115.74

1115.74

1115.74

1115.11

SL2

0

0

0

0

0

D1

178,024,900

178,233,300

186,126,800

186,126,800

181,337,600

D2

11,352,500

11,352,500

11,352,500

11,352,500

12,252,500

D3

203,667,400

203,667,400

205,000,500

205,000,500

189,139,700

D4

6.48

6.48

6.48

6.48

7.11

0

0

0

0

0

D5
هزینه کل 14,993,804,000

14,983,490,000 15,003,239,000 15,003,239,000 14,994,012,000
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نتیجهگیری و پیشنهاد
این مقاله به بررسی مدل یکپارچه انتخاب تامینکنندگان ،تولیدکنن دگان و توزی ع کنن دگان
پرداخته است .مدل شام چهارچوبهای تعدد منابع میباشد .با توجه به این خصیص ه مه م
یعنی چند محصولی ،چند منبعی و یکپارچه سازی ،این پژوه
های پیشین واقعیتر نمای

را نسبت ب ه س ایر پ ژوه -

میدهد.

توجه به هر دو جنبه یکپارچه سازی و فرضیات مدل چند محص ولی و چن د س طحی باع
ایجاد مدلی کارا و قاب بهره برداری در زنجیره تامین شده است .این مدل هم تامینکنن دگان،
تولید کنندگان و مراکز توزیع را انتخاب و هم میزان سفارش و تولید را بین آنها تقسیم می-
نماید ،بطوریکه هزینههای ک زنجیره حداق و سط سروی

حداکثر شود .م دله ای ارائ ه

شده مدل برنامهریزی مختلط عدد صحی و خطی میباشد و با تکنیو برنام هری زی آرم انی
ح شده است.
مدل توسط نر افزار لینگو کد نویسی و نتایج آن پاسخ های با کیفیت نمای

داده شده است.

با توجه به خصوصیات مدل و کیفیت پاسخ دریافتی میتوان گفت که این مدله ا در عم
نیز با قدری تغییرات و مناس سازی قاب استفاده هستند و در ص نایع و کارخانج ات جه ت
مدیریت یکپارچه زنجیرة تامین با محدودیتهای موجود کمو کننده میباشد.
آزمون مدل نشان داد که این مدل و ح آن تا حد خوبی پاسخهای با کیفیت را تولی د م ی-
نماید .نتایج تحلی حساس یت م یتوان د بی ن

و اطالع ات مفی دی را درخص و

م دیریت

زنجیره تامین در اختیار گذارد که درنهایت منجر به ب االرفتن ق درت چان ه زن ی در هنگ ا
همگرایی تأمین کنندگان و خریداران شود.
به عنوان پیشنهادات آتی جهت رویک رد ح

م دل ،ی افتن روش ی ابتک اری ی ا ف را ابتک اری

پیشنهاد میشود .این مدل با روش برنامهریزی آرمانی برای ابع اد کوچ و ک ارایی بهت ری از
خود نشان میدهد و با بزرگ شدن ابعاد مساله و تعداد پارامترها نر افزار LINGOقادر ب ه
ح مسائ مقیاس بزرگ در زمان قاب قبول نم یباش د و ب ا اف زای
افزای

ابع اد مس اله زم ان ح

نمایی مییابد ،بنابراین پاسخ دریافتی در مس ائ ب زرگ پاس خه ای ش دنی م یباش د.
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بنابراین تحقیق در رابطه با یافتن روشی ابتکاری یا روش های ف را ابتک اری مانن د الگ وریتم
ژنتیو برای ح مدلهای بزرگ از اهمیت برخوردار است و میتواند دارای ارزش باشد.
بررسی مدل در حالت عد قطعیت پارامترها نیز میتواند به عنوان پیشنهاد آت ی در نظ ر گرفت ه
شود .به عنوان مثال گسترش مدل ،میتوان تقاضاها را غیر قطعی فر

نمود .اف زودن امک ان

کمبود موجودی برای تولیدکننده نیز یکی دیگر از موارد حائز اهمیت برای م دل م یباش د.
عالوه بر این افزودن مدلهای تخفیف و مح دودیت ظرفی ت حم
پیشنهاد میشود.

و نق

در م دل ف وق نی ز
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