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 چکیده:

هتا   امتروزه ستازمان   به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شتده استت.   محققان وجب توجههای محیطی م نگرانی

اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیتادی را در   دولتی و غیردولتی دریافته

عوامتل بیرونتی ماننتد    بردارد. از این رو سعی دارند عالوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به 

در ایتن  نتزد مشتتریان افتزایش داده و ستهم بیشتتری از بتازاررا کستب نماینتد.          اثرات محیطی، مقبولیت خود را 

هتا و مراکتز    پژوهش، یک مدل عتدد صتحیح مختتلط دو هدفته بترای شناستایی مکتان بهینته احتداث کارخانته          

در  رکرد و خرابتی تستهیالت و وستایل نقلیته     کتا نقش  و جداسازی در یک زنجیره تأمین سبز توسعه داده شده 

. توابتع هتدف متدل    ورد بررستی قترار گرفتته استت.     زنجیتره تتأمین مت    بین سطوح مختلف برقراری ارتباط مؤثر

استت. بته منظتور    اکستید کتربن    و کمینته ستازی تصتاعد گتاز دی     های کتل   پیشنهادی شامل کمینه سازی هزینه

و  پتس از  بته کتار گرفتته شتده     )ستناریو(    احتمالی وش برنامه ریزی ردرنظرگیری عدم قطعیت ذاتی پارامترها 

پیشتنهادی   دو هدفته  ریاضتی   بترای حتل متدل     از روش چندهدفه معیار جتامع   سازی قسمتهای غیرخطی، خطی

 نشان داده شده است.  واقعی مثالهای یک  دادهاستفاده شده است. کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از 

 معیار جامع، مکانیابی. ، روشاحتمالیریزی  زنجیره تأمین سبز، برنامه كلمات كلیدی:
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 مقدمه

هتا را از   هتا و شترکت   یک زنجیره تأمین سازمان یافته بر اساس نیازها و الزامات واقعی، سازمان

ستازد. نگرانتی از اثترات محیطتی      مزیت رقابتی در بتازار و کستب ستهم بیشتتر برختوردار متی      

های محتیط    ها و افزایش مراقبت ب وضع قوانین محیطی از سوی دولتهای تجاری موج فعالیت

کننتدگان   هتا و مصترف   دوستانه از سوی مصرف کنندگان شده استت بته گونته ای کته دولتت     

 ها هستند.   های سازمان خواستار کاهش اثرات محیطی محصوالت و فرآیند

قتان و متدیران   های محیطتی ستبب معطتوف شتدن نظتر محق      تضاد بین رشد اقتصادی وحفاظت

متدیریت خالقانته زنجیتره تتأمین در مفهتوم       (.7252)آالهرجا و هلتو، زنجیره تأمین شده استت 

مین کننتدگان بتر مصترف کننتدگان نهتایی      أتوسعه پایدار با هدف کاهش اثرات محیطی که تت 

شتود و موضتوع بحتث     ( شتناخته متی  GSCMدارند تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین ستبز) 

مین أدر مقایسه بتا زنجیتره تت    (7251زاده و همکاران، )رستمقرار گرفته است  بسیاری از محققان

هتای توستعه ستبز استت در حالیکته        کالسیک، زنجیره تأمین سبز متمرکز بر اجترای استتراتژی  

فشارهای محیطی و  فرآیندهای داخلی را مدیریت میکند. در واقع زنجیره تأمین ستبز بته دنبتال    

ی شتود بلکته بته دنیتال ایجتاد منتافع محیطتی و        منجر به سود اقتصاد ای است که نه تنها  توسعه

 (.7252است)گستچل و همکاران،برد -ایجاد شرایط برد

این پژوهش قصد دارد به ارائه مدلی همه جانبه و منطبق با شرایط واقعتی بترای زنجیتره تتأمین      

 ی این پژوهش به شرح ذیل است:ها سبز بپردازد. نوآوری

 ائل اقتصادی و سبز به طور هم زمان در مدل ریاضی پیشنهادیدر نظر گرفتن مس .5

 انتخاب نوع و تعداد وسایل نقلیه مناسب برای حمل جریان مواد بین تسهیالت .7

در نظر گرفتن احتمال خرابی اعم از خرابی تسهیالت و وسایل نقلیه و نقش آنان  .3

 اکسیدکربن در تولید گاز دی
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ی برای انجام کارا و مؤثر عملیات تولیتد و  و مراکز جداساز ها مکانیابی کارخانه .2

بازتولید از نظر اقتصادی و محیطی ) کاهش فاصله پیمتوده شتده توستط وستایل     

 نقلیه و تولید گازکربن تولید شده توسط آنان.(

 در نظرگیری عدم قطعیت در مدل بصورت سناریوهای گسسته   .1

وجه به موارد ذکر شده بترای  پژوهش حاضر ابتدا یک  مدل ریاضی غیرخطی چندهدفه را با  ت

سازی مدل با استفاده از روش معیار جامع، به  زنجیره تأمین سبز ارائه کرده است و پس از خطی

   حل مدل چندهدفه پیشنهادی به عنوان مدلی تک هدفه پرداخته است.

ادامه این پژوهش به شرح ذیل است:  مرور ادبیات در بخش دوم ارائه شده است،  بخش ستوم  

نتتایج  و  ، تجزیته و تحلیتل   عریف مسئله و ارائه متدل ریاضتی اختصتاص یافتته، روش حتل     به ت

 ششم آورده شده اند.  وپنجم چهارم، های  گیری به ترتیب در بخشنتیجه
 

 مرور ادبیات

تتوان بتر استاس      می را  در یک تقسیم بندی زنجیره تأمین سبزحوزه در ی انجام شده ها پژوهش

ه توسط آنان دسته بندی نمود.  رویکردهایی مختلف کته در موضتوع   رویکردهای مورد استفاد

هتای   هتای مفهتومی، روش   متدل رویکترد   زنجیره تأمین سبز مورد استفاده قرار گرفته اند شامل

.   در این  راستا مروتی روش برنامه ریزی ریاضی و بهینه سازی است انه وگتصمیم گیری چند

مدل مفهمومی تأثیر نوآوری سبز بر عملکترد ستازمان    ( با استفاده از یک5377شریف آبادی )

(  بتا ارائته یتک متدل مفهتومی      5373انصتاری و صتادقی مقتدم )    را مورد سنجش قرار دادنتد.  

هتا اجترای متدیریت زنجیتره تتأمین ستبز        ومعادالت ساختاری به دنبال تعیین وشناسایی محرک

چندگانه در برخورد با زنجیتره   گیری از رویکردهای تصمیم ها  بودند.گروه دیگری از پژوهش

با شناسایی و تعریف معیارهتا   (7251کیوسی سارپونگ و همکاران ) تأمین سبز استفاده کردند.

 7و ای ان پتی فتازی   5فازی دیمنتتال  های کاری با استفاده از روش و زیرمعیارها در صنعت معدن

 

1- Fuzzy DEMENTAL 
2-Fuzzy ANP 
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 یویگان و دیده تند.  وکاری پرداخ به بررسی اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی صنعت معدن

با این استداالل که رویکردهای چند بعدی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد نیتاز   (7251)

گیری چندگانه بهره گرفتند، آنان روابط علت و معلول را در مدیریت  است از روشهای تصمیم

عیارها از روش   ای نمایش دادند و برای تعیین وزن م 5ش دیمنتال فازیزنجیره تأمین سبز با رو

هتتای  بنتتدی روش بتترای ارزیتتابی و رتبتته 5و در نهایتتت از روش تاپستتیس فتتازی  7ان پتتی فتتازی

 مدیریت زنجیره تأمین سبز استفاده کردند.

بهینه ستازی زنجیتره تتأمین بتا در نظتر گیتری        است، ریاضی سازیتمرکز این پژوهش بر  مدل 

فته است و شامل بکارگیری متواردی از قبیتل   مورد توجه قرار گر 5772اثرات محیطی، از سال 

گذاری محیط زیست، طراحی مجدد زنجیره تامین، همکاری مبتنتی بتر معیارهتای     بهبودسرمایه

(، 7229استت)کوئینگ هتوآ،   هتای  ستبز   های باالدستی و پایین دستی وفعالیتت سبز بین سازمان

هتای انجتام شتده در     مه پژوهشادا در (7253( و )میترا و پریا داتا،7255)سارکیس و همکاران،

 اند: این زمینه مختصراً مرور شده

اند با استفاده از فرمولبندی عدد صحیح مختتلط بتر    (  سعی کرده7228کیومر پاتی و همکاران )

ریتزی آرمتانی بته بهبتود متدیریت سیستتم لجستتیکی بازیتابی کاغتذ کمتک کننتد. متدل              نامه

هتا، افتزایش کیفیتت     لتف اعتم از کتاهش هزینته    ها روابط داخلی بین اهداف مخت پیشنهادی آن

محصول و افزایش منابع محیطی از طریق بازیابی کاغذها را مورد مطالعه قرار میداد و مکانیتابی  

( یک متدل  7228دریمل و کوگسن ) .کرد تسهیالت و جریان و مسیر مواد بازیابی را  تعیین می

هتای رو   ازسازی که هم شامل جریانبهای  ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط برای سیستم برنامه

ارائه کردند، کته نتتایج حاصتل از آن مقتادیر بهینته      را ود به عقب بو ر یها هم جریان به جلو و

تولید، مقدار حمل و نقل مواد تولیدی و مواد یازتولیدی و مکانیابی مراکز جداسازی قطعات و 

ل عدد صتحیح مختتلط چنتد    ( یک مد7255ونگ و همکاران ) .مراکز توزیع را به دست میداد

سازی سرمایه گذاری محیط زیست ارائه کردند  به گونته ای کته در صتدد      هدفه را برای بهینه

ود و از ایتن طریتق  بهتترین روشتهای     بت های اقتصادی و تصاعد گتاز کترین    ینهزکمینه سازی ه
 

1- Fuzzy TOPSIS 
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( یتک متدل   7221حفاظت محتیط زیستت را الویتت بنتدی کردنتد. هیوگتو و پیستتیکوپوس )       

رگیری الزامتات محتیط   ظمین مواد شیمیایی با درنأی دو هدفه را برای یک شبکه زنجیره تریاض

 و  در شتد  دوستانه به کار گرفتند. مدل پیشنهادی با استفاده از روش ارزیابی چرخته عمتر حتل   

ستازی منتافع تجتاری بتود. کیوریگوستی فروتتا نتتو و         کمینه سازی اثرات محیطی و بیشتینه پی 

ریزی خطی دو هدفته را بترای طراحتی یتک شتبکه زنجیتره        ک مدل برنامه( ی7228همکاران )

مین رو به جلو صنعت کاغذ و خمیر کاغذ  ارائه کردند کته مقتدار جریتان بتین تستهیالت را      أت

(  یک متدل عتدد صتحیح مختتلط غیرخطتی را  بته       7251نیا و همکاران ) فهیم .ساخت بهینه می

ت محیطی از قبیل تصاعد کربن، مصترف انترژی و   منظور بررسی مبادالت بین هزینه و مالحظا

ها مالحظات دیگری را به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای   تولید ضایعات پیشنهاد کردند. آن

پتذیر انبارهتا  در متدل     های مختلف حمل و نقل و ظرفیت نگهداری انعطتاف  واقعی نظیر اندازه

ای و  های فرآینتد تحلیتل شتبکه    روش( از ترکیب 7251وو و برنس ) .پیشنهادی خود گنجاندند

متتدل  ،ریتتزی چندهدفتته بتترای انتختتاب شتتربک ستتبز در زنجیتتره تتتأمین استتتفاده کردنتتد برنامتته

ها در عین کاهش اثرات محیطی، منافع تجاری را افزایش میتداد و کتارایی آن از    پیشنهادی آن

ورائیکتت و   .طربق مطالعه صنعت تجهیزات و وسایل الکترونیکی در کشور چین ستنجیده شتد  

از آنجتا کته    .مین ستبز را در صتنعت دارو بته کتار گرفتنتد     أجیتره تت  نمفهوم ز )7251همکاران)

ها به منظور همکاری بین  مین شامل بیش از یک شرکت  است، مذاکرات بین شرکتأزنجیره ت

ها را مبنای ارائه مدل ریاضتی   ها به منظور حذف تجمع داروهای ناخواسته در مناطق مشتری آن

 .قرار دادند و از روش  آزادسازی الگرانژ برای حل آن بهره گرفتند خود

های قطعی پیشتنهادی ختود    های فراابتکاری و ابتکاری برای حل مدل  ی نیز از روشیها پژوهش

ریزی ریاضی دو هدفه،  ( ابتدا یک مدل برنامه7228اند، در این راستا  دو و ایونس ) به کار برده

خیر کل چرخه زمانی را کمینه میساختند، را بترای لجستتیک   أکل و تکه توابع هدف آن هزینه 

های بهینه برای تستهیالت بته    ها در پی یافتن مکان معکوس ارائه کردند. که مسئله پیشنهادی آن

ای که جریان حمل شده بین مشتریان و تسهیالت نیز بهینته شتود، بتود و بترای حتل آن از       گونه

لی  .سیمپلکس دوگان و روش محدودیت استفاده کردندترکیب سه روش جستجوی پراکنده، 
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ریتزی ریاضتی سته مرحلته ای      ( سیستم بازسازی را بصورت یک مدل برنامه7227و همکاران )

های انتقتال   های کل لجستیک معکوس اعم از هزینه سازی هزینه فرمولبندی کردند که به کمینه

ت در حالیکته مستئله بصتورت چنتد     پرداخت  اندازی مراکز جداسازی و پردازش متی  و هزینه راه

ای در نظر گرفته شده بود و برای حل آن از الگتوریتم ژنتیتک استتفاده     محصولی و چند مرحله

ریزی چندهدفه خطی عدد صحیح  ( یک مدل برنامه7251. چیبلس مارتین و همکاران ).کردند

ر زتجیتره تتأمین ستبز    ها، انبارها و مراکز توزیع د مختلط را برای تعیین مکان و ظرفیت کارخانه

 .سازی شده بهره جستند  ارائه کردند و برای حل آن از الگوریتم آنلینگ شبیه

 وارد هتا  ارائه شده توسط  برخی پژوهش  یها مدلعامل دیگری بوده است که در  عدم قطعیت

قابتل   برای برختود بتا عتدم قطعیتت     ها این پژوهشرویکردهای استفاده شده توسط  شده است.

 :استو استوار  احتمالیریزی  ریزی فازی، برنامه ه سه دسته برنامهب تقسیم 

( یک مدل برنامه ریزی ریاضی قازی چندهدفه را برای زنجیتره تتأمین   7257) پیشوایی و رزمی

با مالحظات محیطی تحت عدم قطعیت پارامترهای ورودی رائه کردند. مدل ارائه شتده توستط   

ساخت و برای حل یک مطالعته   ی متداول را کمینه میها ها، اثرات چندگانه محیطی و هزینه آن

ا در بت ( مسئله مستیریابی موجتودی را   7251سویسل و همکاران ) .صنعتی واقعی به کار برده شد

متدلی   هتا  ه تأمین مواد غذایی مورد مطالعه قرار دادند. آنرنظر گرفتن اثرات محیطی برای زنجی

ی قبلی با درنظرگیری عواملی از قبیل ها ارتقا مدل چند دوره ای را پیشنهاد کردند و هدف آنها

اکسیدکربن و مصرف  سوخت در مسیریابی بود. و زنجیره تأمین گوجه فرنگی  تصاعد گاز دی

تازه برای یک سوپرمارکت را به عنوان مطالعه موردی برای نشان دادن کارایی مدل پیشتنهادی  

ها حتاکی از ستطح ختدمات دهتی      هش هزینهها عالوه بر کا خود بکاربردند. نتایج مطالعات آن

 .بهتری بود

را برای طراحی یک شبکه زنجیتره   احتمالیریزی  ( یک مدل برنامه7227پیشوایی و همکاران )

های رو به جلو و معکتوس تحتت شترایط عتدم قطعیتت را پیشتنهاد کردنتد و از         تأمین با جریان

رایی روش پیشتنهادی متذکور بتا    رویکرد مبتنی بر ستناریو بترای حتل آن استتفاده کردنتد. کتا      
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متدل برنامته   یتک  ( 7253میرزاپور و همکاران ) .های عددی ارائه شده ثابت شد استفاده از مثال

ریزی تولید تحت مالحظاتی از قبیتل روابتط بتین زمتان      را برای حل مسئله برنامه احتمالیریزی 

و بتا یتک مثتال     دنتد های زتجیتره تتأمین ستبز بته کتار بر      تحویل و هزینه حمل و نقل و شاخص

( یک مدل 7252ال سید و همکاران ) .عددی کارایی مدل پیشنهادی خود را به اثبات رساندند 

ای  را تحت شرایط  ای ، چند مرحله عدد صحیح مختاط چند دوره احتمالیریزی  ریاضی برنامه

رد سازی ستود متو   ریسک برای زنجیره تأمین محیط دوست پیشنهاد کردند که هدف آن بیشبنه

ریتزی ریاضتی عتدد     ( یک متدل برنامته  7252) کنکیکاو فونستا وگارسیا سانچز .انتظار کل بود

ای را برای لجستیک معکتوس بتا در نظتر گیتری بستیاری از       صحیح مختلط دو هدفه دو مرحله

فاکتورهای دنیای واقعی نظیر چند رده تسهیالت، محصوالت چندگانته، انتختاب تکنولتوژی و    

هتای حمتل و نقتل و تولیتد ضتایعات پیشتنهاد کردنتد. کته در آن          ه هزینهعدم قطعیت مریوط ب

 .شتتد تصتتمیمات استتتراتژیک در مرحلتته اول و تصتتمیمات عملیتتاتی در مرحلتته دوم اتختتاذ متتی

ریزی آرمانی بترای در نظتر گترفتن انتظتارات       ( از یک مدل برنامه7251کاسکان و همکاران )

و از تعدادی سناریو برای نشان دادن تأثیر مشتتری بتر   سبز مشتریان در زنجیره تأمین بهره بردند 

 .زنجیره تأمین سبز استفاده کردند

ریزی عدد صحیح مختلط قطعتی را بترای طراحتی     ( ابتدا یک مدل برنامه7255پیشوایی و همکاران )

ریتزی عتدد صتحیح مختتلط      زنجیره تأمین حلقه بسته توسعه دادند و سپس مدل استتوارمعادل برنامته  

 .ی مختلف با مدل قطعی مورد مقایسه قرار دادندها ی را اعمال کردند و تحت حالتپیشنهاد

هتتا رعایتتت  هتتای انجتتام شتتده مشتتخص استتت اکثتتر پتتژوهش همتتانطور کتته از بررستتی پتتژوهش

اکستیدکربن را تنهتا از طریتق     گتاز دی  فاکتورهای محیط زیستت دوستتانه و  محتدود کتردن تولیتد     

اند و به وستایل نقلیته، کته ارتبتاط      ره تأمین مد نظر قرا دادهتسهیالت موجود در سطوح مختلف زنجی

اند، از طرف دیگر اختتالل و خرابتی ایتن تستهیالت و      سازند، بی توجه بوده این سطوح را برقرار می

لتذا ایتن   اکسیدکربن  نیز  مورد غفلتت واقتع شتده استت،       وسایل نقلیه و سهم آنها در تولید گاز دی

مدلی همه جانبه که  مفاهیم سبز را در مورد تستهیالت و وستایل نقلیته در     پژوهش سعی دارد به ارائه

 پرداخته است. ها را نیز مد نظر قرار گرفته ، شرایطی که اختالل و خرابی آن
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  و مدل ریاضی مسئلهبیان 

های اقتصادی موجب افزایش تالش محققتان در   ها درباره اثرات محیطی فعالیت افزایش نگرانی

به این منظتور   شده است. این اثرات شود، کاهش گونه ای که منجر به ه تأمین به طراحی زنجیر

محصتوالت توستط   پتس از تولیتد   در این پژوهش شرایطی مد نظر قرار گرفته است کته درآن  

از  در مراکتزی بتا نتام مراکتز جداستازی     ، محصتوالت   توزیع در بازارهای تقاضا و  ها کارخانه

انجتام   محصتوالت از  قطعات قابتل بازیافتت  جداسازی این مراکز شود. در  دریافت می مشتریان

شتوند و ستایر قطعتات     های تولیدی فرستاده می و برای انجام عملیات بازتولید به کارخانه شده،

رآینتد تولیتد و   فجهت انهدام به مرکز دفع فرستاده میشوند. به منظتور انجتام متؤثر و اقتصتادی     

،  انتختاب وستایل نقلیته مناستب و     لیدی و مراکتز جداستازی  های تو کارخانه مکانیابی  بازتولید

  (5احتمال خرابی این وسایل و هریتک از تستهیالت در نظتر قترار گرفتته شتده استت. شتکل )        

 .نمایش داده است را شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی 

 . شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی1شکل  
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 مفروضات:

اکز دفع از ابتدا مشخص استت ولتی مکتان    کنندگان و مر کنندگان، توزیع مکان تأمین .5

 ها و مراکز جداسازی از ابتدا مشخص نیست. کارخانه

 ظرفیت هر یک از تسهیالت از ابتدا مشخص است. .7

 ای است. زنجیره تأمین پیشنهادی بصورت چند محصولی و چند دوره .3

 تفاوتی بین عملیات تولید و بازتولید وجود ندارد. .2

 ت با یکدیگر متفاوت هستند.  قطعات و محصوالت از نظر کیفی .1

 عدم قطعیت در مدل بصورت سناریوهای گسسته وارد شده است. .1

 ها: مجموعه

i: مجموعه تأمین کنندگان 

j : های بالقوه برای احداث کارخانجات مجموعه مکان 

d:  توزیعمجموعه مراکز 

k : های یالقوه برای مراکز جداسازی مجموعه  مکان 

q:  مرکز دفع ضایعات 

m : مجموعه بازارهای تقاضا  

c : مجموعه محصوالت نهایی 

n :  محصوالت قطعاتمجموعه 

t : ریزی های برنامه مجموعه زمان 

v :    مجموعه وسایل نقلیه 
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 پارامترها:

nch :  تعداد مورد نیاز از قطعاتn برای تولید محصولc   

vc : ظرفیت وسیله نقلیه نوعv   به ازای محصول نوعc 

mctsD :  تقاضای بازار تقاضایm  از محصولc   دوره درt  تحت سناریویs 

intscr : هزینه خرید موادخامn  از تأمین کنندهi   در دورهt  تحت سناریویs 

vtscv :    هزینه استفاده از وستیله نقلیتهv      بته ازای هتر کیلتو متتر در دورهt    تحتت

          sسناریوی 

jcp :  هزینه ثابت احداث کارخانهj  

kcp :  هزینه ثابت احداث مرکز جداسازیk  

ftscg :  هزینه تحمیلی به سیستم در صورت اختالل عملکرد تسهیلf   به ازای هر

 sتحت سناریوی  tساعت در دوره 

ntscb : هزینه استخراج و تأمین هر واحد قطعهn   در دورهt  تحت سناریویs 

jntsch  ر واحدهزینه تولید یا بازتولید به ازی هn     توستط کارخانتهt  در دورهt 

 sتحت سناریوی 

 : ntssc  sسناریو  تحت tدر دوره   nجویی شده از بازیابی قطعات  هزینه صرفه  

kntsck: هزینه جداسازی هر واحد قسمتn    توسط مرکز جداستازیk  در دوره

t  تحت سناریویs 

ntscd : احد قسمت هزینه دفع هر وn   در دورهt  تحت سناریویs 

ftse :  تصتتاعد گتتاز دی اکستتید کتتربن ناشتتی از عملکتترد تستتهیلf  در دورهt 

 sیوی تحت سنار
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vtse :     تصاعد گاز دی اکسید کتربن وستیله تقلیتهv      در حمتل متواد بته ازای هتر

 sتحت سناریوی   tکیلومتر در دوره

vtscf :  هزینه ناشی از خرابی وسیله نقلیهv    در دورهt    به ازای هر ساعت تحتت

 s سناریوی

ftsz :  کربن ناشتی از خرابتی تستهیل    اکستید  دیتصاعد گازf    در دورهt    بته

 sازای هر ساعت تحت سناریوی 

vtsz :  کربن ناشی از خرابی وستیله نقلیته   اکسید دیتصاعد گازv  در دورهt    بته

 sاریوی ازای هر ساعت تحت سن

'fc
cap :  ظرفیت تسهیلf   به ازای'C    

 ' ,c c n         و , , , , ,f i j d m k q 

ftsd :  مدت زمان خرابی تسهیلf  در دورهt   بر حسب ساعت تحت ستناریوی

s  , , , , ,f i j d m k q 

vtsd :  متتدت زمتتان خرابتتی وستتیله نقلیتتهv   در دورهt  بتتر حستتب دقیقتته تحتتت

 sسناریوی 

'ff
l :  فاصله بین تسهیلf   تا'f  بر حسب کیلومتر 

 , , , , ,f i j d m k q    و ' ,d,m,k,qf j 

vtsp : احتمال خرابی وسیله نقلیهv  در دورهt   تحت سناریویs 

ftsp: احتمال خرابی تسهیلf  در دورهt   تحت سناریویs 

sp :  احتمال سناریویs 

j : نرخ تولید کارخانهj   
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k : نرخ بازیابی مرکز جداسازیk   

 

 متغیرها:

ix:  اگر تامین کنندهi .کار کند یک درغیر اینصورت صفر 

dx:  اگر توزیع کنندهd .کار کند یک درغیر اینصورت صفر 

qx:  اگر مرکز دفعq .کار کند یک درغیر اینصورت صفر 

jloc: اگر کارخانه در مکان بالقوهj                    .تأسیس شود یک در غیر اینصورت صفر 

kloc:  اگر مرکز جداسازی در محل بالقوهk   تأسیس شود یک در غیر اینصتورت

 صفر.                             

vy    اگر وسیله نقلیه نوعv در غیراینصورت صفر. ،انتخاب شود یک 

vts : تعداد مورد نیاز از وسیله نقلیه نوعv   در دورهt  تحت سناریویs 

ijntsx:    میزان جریتان قطعتاتn       بتین تتأمین کننتدهi  و کارخانتهj   در دورهt  

 sتحت سناریو 

jdctsx:  میزان جریان محصوالت c   بین کارخانتهj     و مرکتز توزیتعd   در دوره

t  تحت سناریوs 

dmctsx:   میزان جریتان محصتوالتc     بتین مرکتز توزیتعd    و بتازارm  در دورهt 

 sتحت سناریو 

mkctsx: میزان جریان محصوالتc  بین بازار تقاضایm   و مرکز جداستازیk   در

 sتحت سناریو  tدوره 

ntskjx:  میزان جریان قطعاتn بین مرکز جداسازیk    و کارخانتهj  در دورهt  
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 sتحت سناریو 

kqntsx: میزان جریان قطعاتn   بین مرکز جداسازیk  و مرکز دفعq  در دورهt 

 sتحت سناریو  

 

(5) 1 FC ( TC EC )s s s sMinf p MC    

(7)  

(3) 

 

nts int( )

x

s s ijnts
i j n s t

knts nc mkcts
m k c n s t

cts jdcts nts kjnts
j d c s t k j n s t

nts kqnts
k n s t

MC cb cr x

ck h x

ch x sc

cd x

  



  





 



 

(2) cv (

)

vs vts ts ijs jds dms
v s t i j j d d m

mks kjs kqs v vts vts vts
m k k j k v s t

TC y l l l

l l l y p d cf

  

  

   

   
 

  (1)  

cgs its its its i
i t s

jts jts jts j dts dts dts d
j t s d t s

kts kts kts k qts qts qts q
k t s t s

EC p d x

p cg d loc p cg d x

p cg d loc p cg d x

 



 



 

 

 

(1) 
2inf ( )s fs tsM p EM EM  

j j k k
j k

FC cp loc cp loc  
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(9) dfs i its j jts dts

i s t j s t d s t

k kts q qts its its its i
k s t t s i t s

jts jts jts j dts dts dts d
j t s d t s

kts kts kts k qts qts qts q
k t s t s

EM x e loc e x e

loc e x e p z d x

p z d loc p z d x

p z d loc p z d x

  

   





  

  

 

 

 

(8) e

(

)

vts vc vts
v s t

ijs jds dms
i j j d d m

mks kjs kqs
m k k j k

v vts vts vts
v s t

EM y

l l l

l l l

y p d z



 

  



  

  



 

 

 s.t: 

(7) ,ijnts i in
j n t n

x x cap s i   

(52) ,jdcts j jc
d c t c

x loc cap s j  
 

(55) ,dmcts d dc
m c t c

x x cap s d   

(57) ,kjnts kqnts k kn
j n t n t n

x x loc cap s k     

(53) , ,i ijnts
j n

X x t s i  

(52) , ,j jdcts
d c

loc x t s j  

(51) , ,d dmcts
m c

x x t s d  
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(51) , ,k kjnts kqnts

j n k
loc x x t s k    

(59) 
, ,ijnts

v vts vc
i j c n cnc

x
y v t s

h
    

(58) , ,jdcts v vts vc
j d c c

x y v t s    

(57) , ,dmcts v vts vc
d m c c

x y v t s    

(72) , ,mkcts v vts vc
m k c c

x y v t s    

(75) 
, ,kjnts

v vts vc
k j c n cnc

x
y v t s

h
    

(77) 
, ,kqnts

v vts vc
k c n cnc

x
y v t s

h
    

(73) 
( ) , ,

h
ijnts kjnts

j jdcts
i k c n d cnc

x x
x j t s


   

(72) , t,sjdcts dmcts
j c m c

x x d   

(71) , ,dmcts mcts
d c c

x D t s m   

(71) , ,cmkcts dmcts
k m m d

x x t s   

(79) , ,nc mkcts kjnts kqnts
m c n j n n

h x x x t s k     

(78)  , ,kjnts k mkcts nc
n j m c n

x x h t s k   

(77) (1 ) , ,kqnts k mkcts nc
n m c n

x x h t s k    

(32)  , x , x , , 0,1i d q j kx loc loc  
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, , , , , 0ijnt jdct dmct mkct kjnt kqntx x x x x x  

 

( مربتوط  7پردازد به اینصورت که رابطه ) های اقتصادی می سازی هزینه تابع هدف اول به کمینه

هتای مربتوط بته متواد و      ( هزینته 3هتا و مراکتز بازستازی، رابطته )     های تأسیس کارخانه به هزینه

هتای جداستازی قطعتات     های استخراج و خرید قطعات خام، هزینته  محصوالت که شامل هزینه

هتای   های تولید و بازتولید و صرفه جویی ناشتی از بازتولیتد و هزینته    گشتی، هزینهدر جریان باز

( 1دهتد و رابطته )   های استفاده و خرابی وسایل نقلیته را نمتایش متی    ( هزینه2دفع است، رابطه )

 اکستید  دیهای ناشی از خرابی تسهیالت است. تابع هدف دوم میزان انتشار گتاز  نمایشگر هزینه

کربن عملکترد و  اکستید  دی ( میتزان انتشتار گتاز   9سازد بصورتی که رابطه ) می کربن  را کمینه

کربن استفاده از وسایل نقلیه و خرابتی  اکسید دی( میران انتشار گاز 8خرابی تسهیالت و رابطه )

 سازد.   ها را کمینه می آن

( ظرفیتت کارخانته را   52بیان کننده  ظرفیتت تتأمین کننتده استت. محتدودیت)      (7محدودیت )

( ظرفیتت مرکتز   57( ظرفیتت توزیتع کننتده و محتدودیت)    55دهتد و محتدودیت )   نمایش متی 

( بیان میکنند چنانچه هتر یتک از تستهیالت کتار کننتد      51( تا )53های ) جداسازی، محدودیت

( تعیتین  77( تا )59حتماً جریان محصوالت و قطعات به تسهیل بعدی جاری است. محدودیت )

از ظرفیت وسایل نقلیه در حمل و تقل بین آنهتا بیشتتر نخواهتد     میکنند که جریان بین تسهیالت

هتای   ( نشان دهنده رابطه جریان فرستاده شتده بته مراکتز توزیتع و ورودی    73بود، محدودیت )

بیان میکند کلیه محصوالت فرستاده شده بته مراکتز توریتع در      (72کارخانه است. محدودیت )

کند کتل محصتوالت ارستالی بته هتر       ( بیان می71)شوند. محدودیت  بازارهای تقاضا توزیع می

کند که جریان رو بته جلتو    ( تأکید می71بازار بزرگتر مساوی تقاضای بازار است. محدودیت )

( ارتباط بین جریان محصول برگشتی به مرکتز  79بزرگتر از جریان برگشتی است. محدودیت )

( تعتداد  77( و )78هتای )  محتدودیت آوری و قطعاتی قابل بازیابی و یا دفع را بیان میکنتد   جمع
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کننتد و   متی  قطعات قابل بازیابی و قابل دفتع بدستت آمتده از محصتوالت برگشتتی را محتدود      

 کننده نوع متغیرهای مدل است. ( بیان32محدودیت )

 

 :روش حل

vtsعبارت  .سازی خطی vy  تا ( 59های ) ( توابع هدف و محدودیت7( و )2های) در قسمت

vtsباشند برای خطی سازی عبتارت   می ( به وضوح غیرخطی77) vy   را بتاvtsR   جتایگزین و

 (:7225)بانجری و روی،شوند های زیر به مدل افزوده می محدودیت

(35) , ,vts vtsR v t s  

(37) , ,vts VR My v t s  

(33) (y 1) , ,vts v vtsR M v t s    

(32) 0vtsR  

 

قابتل تبتدیل   معیار جامع مدل چندهدفه پیشنهادی با استفاده از روش روش حل چند هدفه. 

انتختاب شتده استت.    با توجه به ماهیتت مستئله    معیار جامعبه یک مدل تک هدفه است. روش 

آل و جواب مورد انتظتار استت،    واب ایدهایده اصلی این روش بر مبنای کاهش اختالف بین ج

به این منظور ابتتدا بهتترین و بتدترین جتواب ممکتن بترای هتر یتک از توابتع هتدف محاستبه            

سازی هر یک از توابتع هتدف بتدون لحتاظ      بهترین جواب از بهینه (7227)رائو و رائو،شوند می

یتک از توابتع هتدف    سازی هر  آید و بدترین جواب از بهینه کردن سایر توابع هدف بدست می

در جهت مخالف بر روی مسئله قابل محاسبه است. عبارت زیتر چگتونگی محاستبات را نشتان     

 ( یک معادله خطی با چند تابع هدف باشد:31دهد.اگر عبارت ) می
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(31) 

 

 آنگاه با استفاده از روش معیار جامع خواهیم داشت: 

(31)  

 

 مطالعه موردی

متناسب با مدل پیشنهادی ارائه شده استت تتا درستتی و     واقعیهای یک مثال  داده در این بخش

ترین شرکت خودروسازی ایتران   خودرو بزرگ ، گروه صنعتی ایرانصحت مدل بررسی گردد

و خاورمیانه است که انواع خودروهای سبک و سنگین را به همکاری شترکای ختارجی یتا بته     

هزار دستگاه ختودرو،  بته طتور     112حدود کند. ایران خودرو با تولید ساالنه  تنهایی  مونتاژ می

درصد تولید خودرو ایران را به خود اختصاص داده است. این کارخانه تولیتد   11تا  12متوسط 

کنتد. در   اتومبیل  برای تولید محصوالت خود  قطعات مختلف را خریداری، مونتاژ و تولید متی 

ای تولیتد  محصتوالت  در ایتن    ( تعداد و انواع بخشتی از قطعتات متورد استتفاده  بتر     5)  جدول

 را نمایش داده است. 71ماهه نخست سال  1کارخانه  را در 
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ماهه اول  6. تعداد قطعات پلیمری مورد استفاده برای تولید محصوالت مختلف در ابران خودرو در 1جدول 

 1395سال 

ف
ردی

 

 مشخصات قطعه

 تعداد

ین
رد

رو
ف

ت 
هش

دیب
ار

 

داد
خر

 

داد تیر
مر

ور 
هری

ش
 

5 
پوشش فوقانی قاب جعبه فیوز داخل 

 EBBموتور
2 5912 3577 5222 3178 5298 

 HSG 405 5222 2 3312 3722 3722 5228قاب فوقانی  7

 HSG 405 5292 2 7722 5312 3722 7997قاب تحتانی  3

2 
پوشش تحتانی قاب جعبه فیوز داخل 

 EBBموتور
2 7722 5182 7822 7718 5112 

1 IP Main body 2 1298 5782 9922 5175 2 

1 IP Lower HSG 2 2 2 2 2 1712 

 CEC 7712 2 1122 2 7922 5571قاب فوقانی  9

 CEC 5371 5372 3221 7371 3791 1821قاب تحتانی  8

 7722 2 1973 3757 2 2 قاب باالیی سیرن 7

 7722 2 1973 3753 2 2 قاب پایینی سیرن 52

 SK03 2 3312 72282 2 2 2تشدید کننده صدای سیرن  55

 73222 39222 71772 32112 73222 2 ساپکوRKEقاب باالیی  57

 73222 39222 71772 32112 73222 2 ساپکوRKEقاب تحتانی  53

 RKE 75322 51122 7331 2 2 2قاب باالیی  52

 RKE 2 2 7322 2 2122 7222قاب تحتانی  51

51 Back cover 405 2 2 2 52792 7282 9777 

 ACU4 2 2 2112 5318 2 7712قاب  59

 CRD 33222 2 51222 39122 2 2کانکتور هماهنگ کننده  58

 CRD2 RXجعبه هماهنگ کننده   57
PANA 

2 7152 2 2 2 8222 

 PWC 2 1122 75222 2 2 2کانکتور شیشه باالبر  72
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 PWC 7122 1222 52522 2 51383 2قاب فوقانی  75

 PWC 2 52972 53122 2 2 2قاب تحتانی  77

 1272 2 2 72131 2 2 مشکی RLTکیس  73

 981 2 2 2 322 2 خاکستری MLCکیس  72

 7171 5712 2 1572 2 7172 721خودرو  BCMقاب فوقانی  71

 BCM 7172 2 1572 2 5712 7171قاب تحتانی  71

 BCM 5327 3115 2 3312 5872 5278براکت  79

 EBCM 7172 2 5227 3222 7172 771قاب فوقانی  78

 EBCM 7172 2 5277 3222 7172 771قاب تحتانی  77

 P6L 5512 5719 3772 2 5182 7112جعبه فیوز  32

 P6L 3222 7222 5912 2 2 3282قاب جعبه فیوز  35

37 
بزل کلید شیشه باالبر جلو چپ سورن 

 دیزل
2 929 2 2 2 579 

33 
بزل کلید شیشه باالبر عقب چپ 

 سورن دیزل
972 2 2 2 2 2 

32 
مجموعه پوشش اصلی و جعبه 

 چراغهای جلو آمپر تیبا
731 2 572 2 7895 1532 

 2 2 2 225 2 2 طلق جلو آمپر تیبا 31

 255 1297 2 2 2 837 جعبه چراغهای جلو آمپر تیبا 31

 8879 2 2 2 2 2 پوشش پشتی جلو آمپر تیبا 39

 2 752 7722 7172 7722 2 بسته بندی شده EBBبراکت  38

 2 331 5228 5182 5228 2 بسته بندی شده FNبراکت  37

 2 2 7578 5872 3777 2 بسته بندی شده ECUبراکت  22

 2 2 2 287 712 881 پوشش پشتی صندلی شرکت رضکو 25

 2 2 2 5219 2 5722 پوشش کفی صندلی شرکت رضکو 27

23 
پایه نگهدارنده صفحه نمایش 

 داشبورد رانا
2 2 722 2 2 2 

 577 2 2 282 577 282 مجموعه قاب فرمان 22

21 
سوئیچ تنظیم ارتفاع   نگهدارنده قاب 

 جلو داشبورد رانا بسته بندی شده چراغ 
272 272 2 2 922 782 
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21 
فیوزها زیرجلوآمپر داشبورد   درجعبه

 رانا
2 2 2 577 282 788 

29 
جلوداشبورد راست داشبورد   بغل قاب 

 رانا
5312 2 182 2 182 182 

28 
جلوداشبورد چپ داشبورد   بغل قاب 

 رانا
182 2 182 2 182 182 

 122 122 2 122 2 122 نگهدارنده کانکتورها داشبورد رانا 27

12 
راهنمای سوکتهای دسته سیم 

 داشبورد رانا
7112 5782 1572 2 2 7112 

 282 282 572 272 312 312 قطعه تزئینی جلو آمپر داشبورد رانا 15

 

افزار اکسل تولید شده اند، همچنین تعداد سه ستناریو   تصادفی در نرمصورت    پارامترها به سایر

پذیر،  استتفاده متوستط از    های استفاده کم از مواد و قطعات بازیافت به ترتیب به عنوان سیاست

، 3/2هتای   با احتمتال   پذیر  پذیر و استفاده زیاد از مواد و قطعات بازیافت موادو قطعات بازیافت

 .اند تعریف شده 3/2و  2/2

 

 تجزیه و تحلیل نتایج

گیگتا   8کتامپیوتری بتا حافظته داخلتی      در کامپیوتری بتا مشخصتات    گمس مسئله در نرم افزار

ابتدا مدل پیشنهادی حل و سپس با مفروض قترار دادن  اجرا شده است.   52بایت تحت ویندوز 

,متغیرهای  , , loc ,kqnts kjnts mkcts k qx x x x ترتیب نمایش دهنده تأسیس مراکتز انهتدام    که به

های محصول یا قطعات بین بازارهتای تقاضتا و مرکتز جداستازی و مرکتز       و جداسازی، جریان

جداسازی و کارخانه و مرکز دفع  هستند، برابر بتا صتفر و بته تبتع آن صتفر شتدن پارامترهتای        

,فاصله بین این تسهیالت که با  , lmks kjs kqsl l اند، ستعی در مقایسته وضتعیت     داده شده نمایش

هتای معکتوس    موجود و وضعیت مدنظر مدل پیشنهادی شده است. در واقتع بتا حتذف جریتان    

زنجیره تأمین بصورت مستقیم یا رو به جلو در نظرگرفته شده و نتایج مورد مقایسه قترار گرفتته   

 است.
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 . مقایسه وضعیت موجود و پیشنهادی2شکل

 

ها بترای وضتعیت پیشتنهادی کتاهش       (  مشخص است،  هزینه7ده  شکل )همانطور که ازمشاه 

یافته اند که این به دلیل سود ناشی از بازیتابی محصتوالت استت. از طترف دیگتر در وضتعیت       

اکسید کربن کمتر است  که به دلیل عدم حمل ونقل وستایل نقلیته    موجود میزان انتشار گاز دی

اکستید   داستازی و انهتدام و حتذف انتشتار گتاز دی     راکز جدر مسیر برگشتی و عدم عملکرد م

 ها است. کربن توسط آن

درصتد مربتوط بته     35کته هزینته کتل متدل پیشتنهادی را تشتکیل میدهتد         5/523291 از عدد 

های خرید قطعات و تولید محصتوالت و بازیتابی    درصد مربوط به هزینه 21های تأسیس،  هزینه

درصد مریوط به خرابتی وستایل نقلیته میشتود      1و درصد مربوط به خرابی تسهیالت  58ها،  آن

 ها نمایش میدهد. ( افزایش هزینه کل را به ازای افزایش مقادیر مختلف هزینه3است.  شکل )

۰ 

۲۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰ 

۱۲۰۰۰۰ 

۱۴۰۰۰۰ 

۱۶۰۰۰۰ 

۱۸۰۰۰۰ 

هدف کل تابع انتشار گاز  تابع 
 دی اکسید کربن

هزینه ها  تابع 

 وضعیت موجود

 مدل پیشنهادی
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 های مختلف بر هزینه کل . بررسی تأثیرات هزینه3شكل

 

های خرید و  در واقع هزینهکه   SMCشود هزینه ( استنباط می3همانطور که از مشاهده شکل )

 بازیابی قطعات و محصوالت است  بیشترین تأثیر را در مقدار هزینه کل دارد.

های بازار تقاضتا نمتایش میدهتد. بتا افتزایش       ( تغییرات هزینه را در برابر تغییرات تقاضا2شکل)

بجتایی و  هتای توزیتع و جا   های خرید فطعات بترای تولیتد و هزینته    تقاضا به دلیل افزایش هزینه

 یابد. بازیابی محصوالت هزینه کل نیز افزایش می

۰ 

۱۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰ 

۵۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰ 

۷۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰ 

۹۰۰۰۰ 

ECsTCsMCs FC

 ٪۱۰افزایش 

 ٪۲۰افزایش 

 ٪۵۰افزایش 
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 . تغییرات هزینه كل در برابر تقاضا4شکل 

 

(  مقدار تابع هدف کل و هریک از توابع هدف را به ازای سناریوهای مختلف نمتایش  1شکل)

شتود در ستناریوی استتفاده زیتاد از متواد بازیافتت پتذیر         متی  داده است. همانطور کته مشتاهده  

ها کمترین مقدار خود را دارد که به دلیل سود ناشی از بازیابی محصوالت است و انتشتار   ینههز

اکسیدکربن کمترین مقدار خود را دارد که به دلیل کاهش نیاز به انهدام کاالهاو اقتالم   گاز دی

 است.

۰ 

۵۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰ 

۱۵۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰۰ 

۲۵۰۰۰۰ 

۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲۴۰۰ 

ل
 ک
نه
زی
ه

 

 تقاضا
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 . مقایسه سناریوهای مختلف5شکل

دهنده رابطه معکوس تابع هزینه و که نمایش  است  روش معیار جامع( نمودار پارتو 1شکل)

  انتشار گاز دی اکسید کربن است.

 
 . نمودار پارتو روش معیار جامع6شکل

۰ 

۲۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰ 

۱۰۰۰۰۰ 

۱۲۰۰۰۰ 

۱۴۰۰۰۰ 

۱۶۰۰۰۰ 

۱۸۰۰۰۰ 

هدف کل انتشار گازدی  هزینه ها تابع 
 اکسید کربن

سناریو استفاده کم از مواد قابل 
 بازیافت

سناریوی استفاده متوسط از مواد 
 قابل بازیافت

سناریوی استفاده زیاد از مواد 
 قابل بازیافت

۰ 

۱۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰ 

۳۰۰۰۰ 

۴۰۰۰۰ 

۵۰۰۰۰ 

۶۰۰۰۰ 

۷۰۰۰۰ 

۸۰۰۰۰ 

۰ ۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ 

ن
رب

د ک
سی

 اک
ی

 د
از

ر گ
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انت
ع 

تاب
 

 تابع هزینه
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 گیرینتیجه

یک مدل دو هدفه برنامه ریزی ریاضتی عتدد صتحیح مختتلط بترای مستئله        در پژوهش حاضر

صتلی نگتارش   انگیتزه ا  .ها و مراکز جداسازی در زنجیره تأمین سبز ارائه شتد  مکانیابی کارخانه

این پژوهش ارائه مدلی همه جانبه برای زنجیره تأمین سبز بتوده استت، بته ایتن منظتور  وستایل       

نقلیه به عنوان ادوات برقراری ارتباط بین ستطوح مختلتف زنجیتره تتأمین و احتمتال اختتالل و       

ها و تسهیالت که امری  قابل توجه در بهبتود کتاهش تولیتد گتاز دی اکستید کتربن         خرابی آن

و مراکز جداسازی نیز بتا هتدف انجتام بته      ها ست، مورد توجه قرار گرفت و مکانیابی کارخانها

متدل پیشتنهادی از    صرفه عملیات تولید و بارتولید از نظر اقتصادی و عوامل محیطی انجام شتد. 

اکستید کتربن بته دنبتال کتاهش اثترات        تصتاعد گتاز دی   و هتای اقتصتادی   طریق کاهش هزینه

بترای حتل متدل پیشتنهادی از       ی اقتصتادی بتود.  هتا  ین در عین حفتظ صترفه  محیطی زنجیره تأم

 .و روش حل چندهدفه معیار جامع استفاده شد احتمالیریزی  رویکرد برنامه

که مدل پیشنهادی نسبت به وضعیت موجود صترفه اقتصتادی دارد،    با تحلیل نتایج مشخص شد

هتا استت و بتا افتزایش تقاضتا       نتده هزینته  های خرید مواد و تولید و بازیابی است تعیین کن هزینه

یابد، از طرف دیگر نتتایج بترای هتر یتک از ستناریوهای تعریتف        ها نیز افزایش می میزان هزینه

شده مورد مقایسه قرار گرفت که مشخص شد برای سناریو با استفاده زیاد از مواد قابل بازیافت 

اشتت از اینترو استتفاده از متدل     اکستید کتربن کمتتری ختواهیم د     هزینه کمتر و انتشار گاز دی

پیشنهادی )جریان معکوس( و استتفاده حتداکثری از موادقابتل بازیافتت در تولیتد محصتوالت       

 شود. توصیه می

بترای نگهتداری اقتالم و    به منظور پیشنهاد برای تحقیقات آتی استتفاده  از انبارهتای موجتودی    

هتای فتروش از    واجهته بتا حالتت   برای عدم مبکارگیری مباحث موجودی  را در زنجیره تأمین  

، عالوه بر این در نظرگیتری واحتدهای کنتترل    گردد توصیه می دست رفته و سفارش پس افت 

   .کیفیت در کارخانه تولیدی به منظور کاهش جریان برگشتی نیز دیگر مسئله قابل بررسی است
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استوار  یزیر برنامه كردیبر رو یدو هدفه مبتن یاضیمدل ر ۀارائ

 نانیاطم تیبا در نظرگرفتن قابل موجودی – یابی مكان ۀلأمس یبرا

 یچند سطح فاتیو تخف پاسخگویی تقاضا 

 ***، محمد رضا خلج**، مهران خلج *بهزاد خانی

 51/1/71تاریخ پذیرش: -77/8/71تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 یأمین سه سطحت رهیکاال در زنج عیشبکه توز سازی نهیدو هدفه جهت به یاضیر یپژوهش مدل نیدر ا 

که در آن  شود یتوسعه داده م عیمراکز توز یابی با هدف مکان یموجود -یابی مکان های بر مدل یمبتن

 عمالا قیفروش از طر زانیم شیپوشش تقاضا، افزا یمنظور حداکثرساز به انیمناسب مشتر صیتخص

با  سهیدر مقا ای فروش بستهارائه  قطری از کاال ونقل بهبود سامانه حمل تیو در نها فیتخف های استیس

مناسب جهت ارائه به  یمتیسطح ق جادیا قیاز طر ای فروش بسته استیس ی. ازطرفردیگ یانجام م یفروش تک

در این تحقیق برای باال . شود یم ها سود بنگاه هیحاش شیافزا تیفروش و در نها زانیم شیباعث افزا ،یمشتر

درصد تقاضای مشتری 82ی کرده ایم در این مدل حداقل بردن سطح اطمینان مشتری نسبت به تقاضا سع

 یواقع یایتر شدن به مسائل دن کیآن دارد. جهت نزد سازی نهیشیدر ب یکه مدل حاضر سع پاسخ داده شود.

 یبرا راستوا یزری برنامه کتکنی از و اند در نظر گرفته شده تیعدم قطع طیپارامترها تحت شرا یبرخ زین

 یواقع یایمطابق با مسائل دن یمدل ارائه شده، مثال یجهت اعتبار سنج انیت. در پاحل آن استفاده شده اس

 آن ارائه شده است. جیحل و نتا گمز افزار و توسط نرم یطراح
  

 .استوار یزیر ،برنامه فیتخف یها استیس ،یچندسطح یزیر برنامه ،یموجود یابیمکان كلیدی: واژگان
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  مقدمه

بتودن بازارهتا، وجتود محصتوالت متنتوع و       یامتروز، رقتابت   یرجوامتع تجتا   یکنون طیدر شرا

کتته  کنتتد یمتت جتتابیمطلتتوب، ا تیتتفیداشتتتن ک نیمناستتب محصتتوالت در عتت متتتیق نیهمچنتت

 نیعرضه شوند، که ا انیمشتر یازهایمناسب جهت تأمین ن متیمحصوالت در مقدار، زمان و ق

را در  کننتدگان  عیت و توز دکننتدگان یتول کننتدگان،  تتأمین  انیت م یهماهنگ جادیخود ضرورت ا

فتروش   زانیم شیجهت افزا انیجذب مشتر زین ی. از طرفدهد یکاال نشان م عیتوز رهیقالب زنج

 یبته طراحت   ازیت ارائه دهنده ختدمات، باعتث شتده ن    های سود بنگاه هیحاش سازی نهیشیبه منظور ب

 کیت . در دو چنتدان شتود   یتجتار  هتای  رهیت با هتدف رفتع مشتکالت زنج    سازی نهیبه های   مدل

در  میمستتق  ریغ ای میاست که به صورت مستق ییها تأمین شامل همه بخش رهیجامع زنج فیتعر

 رهیت زنج نیت ا نی. بنابرا(.7229، ندلی) چوپرا و مدخالت دارند انیمشتر یبرآورده ساختن تقاضا

نقتل   و حمل ستمیفروشان، س خرده ا،بلکه انباره ستین کنندگاندیو تول کنندگان تنها شامل تأمین

 قیت از طر یستودآور  شیافتزا  ،تتأمین  رهی. هدف زنجردیگ یدر بر م زیرا ن انیخود مشتر یو حت

  ریت زنج کی(. در 7229، ندلی) چوپرا و مباشد یم یده سطح خدمت شیو افزا ها نهیکاهش هز

و  ینگهتدار  ،ییجابجتا  ورمنظت  به ازیمورد ن یها گام یکاال عبارت از تمام عیتوز اتیعمل تأمین

 یاز عوامل اصتل  یکیعنوان  به عیتوز ةاست. شبک یینها یتا مشتر کننده حصول از تأمینحمل م

 یگفتت کته طراحت    تتوان  یمت  نی. بنابرادهد یقرار م ریرا تحت تأث رهیعملکرد زنج نه،یهز جادیا

تتأمین را   ی هتا  رهیت زنج یبته اهتداف متعتال    یابیدستت  توانتد  یم کپارچهیمناسب و  عیتوز ی شبکه

 یابیت  ریمست  ص،تخصتی  –یابیت  از سه مسأله مکتان  عیشبکه توز یطراح طورکلی به .دینما لیتسه

اجتمتاع   یانجام شده بر رو قاتیتحق شتریشده است که ب لیتشک یو کنترل موجود هینقل لهیوس

 –یابیت  مکتان  مستائل  بته  هتا  بختش  ریاز ستا  شتتر بی و انتد  سه حوزه تمرکز کرده نیدو حوزه از ا
توجتته شتتده استتت )شتتن و   3موجتتودی – یابیتت مکتتان و 7یابیرمستتی – ی، موجتتود5یابیریمستت

در  قیت تحق هتای  حتوزه  نیاز دستته پرکتاربردتر   التیتسته  یابیت  (. مستأله مکتان  7221همکاران،
 

1. Location– Routing problem 
2. Inventory- Routing problem 
3. Location-Inventory problem 
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 نیتی تع یبترا  نته یحتل به  راه افتنی یدر پ یاضیر یها مدل یکه با طراح رود یبه شمار م اتیعمل

 یطرفت  گتردد. از  نته یکم ستمیس یها نهیهزکه  یا گونه است به التیتسه ای لیسهمکان استقرار ت

از سفارش محصتوالت   یبه سطوح مناسب یابیدست ،یمسأله کنترل موجود یریگ هدف از شکل

کته علتم    یموضتوعات  نیتتر  از مهتم  یکت یدارد.  ازیت هتا ن  تجارت بته آن  کیاست که  یمواد ای

محصتوالت   یدسفارش اقتصا زانیپاسخ آن است، م افتنیبه دنبال  یو کنترل موجود تیریمد

 ماتی. تصتم شتود  یستازمان مت   یهتا  نته یهز شیانحتراف از آن، باعتث افتزا    کته  یطتور  است بته 

در مکان  رییکه تغ یا گونه وابسته هستند به گریکدیبه  یموجود تیریو مد التیتسه یابی مکان

ز باشتد. ا  رگتذار یتاث یبته موجتود   وابستته  یها نهیبر زمان تدارک و هز تواند یتعداد انبارها م ای

را تحتت   یابیت  وابستته بته مکتان    یها نهیهز تواند یم یموجود های استیدر س رییتغ گریطرف د

بته   یموجتود  تیریو متد  التیتسه یابی مرتبط با مکان ماتیاتخاذ تصم نیقرار دهد. بنابرا ریتاث

باشتد. در مستائل    ستتم یس یهتا  نته یمناسب جهت کاهش هز یراهکار تواند یصورت همزمان م

به مراکز و در  انیمشتر صیتخص  فعال، نحو عیتعداد و مکان مراکز توز ،یجودمو -یابی مکان

مثتال   ی. بترا شتود  یمت  نیتی تع ستتم یس یهتا  نهیسفارشات با هدف حداقل نمودن هز زانیم تینها

محصتوالت، محتل احتداث     کننتده  عیت تعتداد مراکتز توز   نییاز کارخانجات با مسأله تع یاریبس

از  یبته ستطح قابتل قبتول     دنیجهت رس ماتیتصم نیستند. امواجه ه انیمشتر صیها و تخص آن

 ع،یت مراکتز توز  یهتا  نته ینمتودن هز  نته یکم ریت نظ یاهتداف  کته  ینحو به شود یاخذ م یده خدمت

 عیت ها و مراکتز توز  کارخانه نینقل ب و حمل یها نهیدر مراکز ، هز یموجود ینگهدار یها نهیهز

 – یابیرا محقق کند. در اکثر مسائل مکان  انیو مشتر عیمراکز توز نیو نقل ب حمل یها نهیو هز
 هتا  نته یکتاهش هز  قیت سود حاصتل از فتروش محصتوالت تنهتا از طر     یحداکثرساز ،موجودی

 یستودآور  شیجهتت افتزا   فتات یاعمتال تخف  یبتر رو  یاندک قاتیصورت گرفته است و تحق

( مستأله  7257و )شتوتل و همکتاران،   (7221همکتاران،  و شتن )مثتال  عنتوان  به. اند متمرکز شده

در نظتر   انیمشتتر  یکتردن تقاضتا   رپذی و حداکثرکردن سود را با انعطاف یموجود -یابی مکان

 کتتردن کیتتتفک استتتیبتتا اعمتتال س یموجتتود -یابیتت پتتژوهش متتدل مکتتان نیتتانتتد. در ا گرفتتته

عنوان ستطوح   حتمتفاوت ت یها و اعمال نرخ یا و بسته یمحصوالت به دو صورت فروش تک

 ،یواقعت  یایت شتدن مستاله بته مستائل دن     کتتر نزدی منظور به. است گرفته مورد توجه قرار فیتخف
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در نظر گرفته شده است که به منظور حل  تیعدم قطع طیمساله تحت شرا یاز پارامترها یبرخ

 .گردد یاستوار استفاده م یزری برنامه کیآن از تکن

  مرور ادبیات

أمین است. مهمترین علت توجه به کی از مفاهیم مهم چند دهه اخیر، فلسفه مدیریت زنجیره تی

ش برای بقاء در سازمانهاست. این موضوع الپذیری و ت این موضوع افزایش روزافزون رقابت

ی اخیر سبب شده تا با مدیریت فرآیندهای تأمین، تولید، و توزیع به سوی هدف ها در دهه

تامین کنونی در  یها زنجیره.(5371)عادل آذر و همکاران،.شته شودرقابتی سازمان گام بردا

و استفاده از راهکارها و  ها ههزین شمحیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کاه

از آنجائیکه اعضای زنجیره تامین  (.5373و همکاران  آقایی (.راهبردهایی در این جهت هستند

 در تصمیم اغلب سازمانهای مجزا و بنگاههای اقتصادی مستقل هستند، با وجود منافع موجود

گیری یکپارچه در عمل تمایلی به پیروی از تصمیمات اتخاذ شده برای کل اعضا را نداشته و 

د)طاهری و همکاران ، کنند اهداف خود را به جای هدف کل سیستم بهینه نماین می شالت

شبکه  و یا طراحی تولید یبند زمان، ریزی تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه برنامه .(5371

است. به همین منظور برخی از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در  شده  ره تأمین ارائهزنجی

 های اخیر گزارش شده است. سال

ی چند مکان یدتول های یستمدر س یدریزی تول برنامه یبه بررس 5گنونی و همکاران

ات از قطع یکه برای برخ شود یها فرض م آن یق. در تحق(7223)گنونی و همکاران،پرداختند

است.  یصورت احتمال  به یزها ن وجود داشته باشد که تقاضای آن یساخته تقاضای خارج یمهن

شوند.  یلتأمین تکم یرهدر زنج ی مختلفیها در کارخانه توانند یساخته م یمهاین اقالم ن

و  یهاست مقداری مواد اول ممکن ساخته یمهو اقالم ن یمحصوالت اصل یدبرای تول ینهمچن

ها برای حل مساله از  آن خریداری شوند. یبررس تأمین مورد یرهزنج یروناز ب یزنساخته  یمهن

در کردند.  استفاده سازی یهمختلط و شب یحعدد صح یریاض یزیر برنامه یها مدل یبترک
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 ها در برخورد با این مساله استفاده کنند. این مدل یاز مزایای هر دو نمودند یها سع آننهایت 

 یزیر تأمین با استفاده از برنامه یرهزنج یزیر برنامه یبه بررس  5کوپولوسریو و دوا و پیستر

ها فرض شده است  . در مساله آن(7222، 7ند)ریو و دوا و پیسترکوپولوسپرداختی ا دومرحله

ها ممکن است  کارخانه شود یم فرض .شود یو توزیع م یدتأمین شامل دو مرحله تول یرهکه زنج

 یتدارای ظرف کنندگان یعهر یک از توز یزند. در مرحله توزیع نباش یدارای منابع مشترک

ها و سطح  در کارخانه یدسطح تول یینمربوط به خود در نگهداری موجودی است. هدف تع

 برای کنندگان یعحمل به توز ید،تول های ینهکه هز طوریه است، ب کنندگان یعموجودی در توز

گردد.  ینهکم کنندگان یعحمل به بازار برای توز انبارداری و های ینهسازنده و هز یها شرکت

 .استفاده کردند یریزی دوسطح این مساله از برنامه حل ها برای آن

تأمین مربوط به یره و توزیع در زنج یدتول یبند زمان یبه بررس 3بردستوم و همکاران

ها  . آن(7222ند )بردستوم و همکاران،در کشور سوئد پرداخت یرکاغذخم یدهای تول کارخانه

ها از  از آن یکه یک ندمختلط ارائه داد یحریزی عدد صح برای حل مساله دو مدل برنامه

. کند یحل مساله استفاده مبرای  یرمس ینتر مساله کوتاه حل ستون از الگوریتم یدتول یکتکن

 یتوجه آالت ینروی ماش یبند شده است و به زمان پرداخته یدتول یزیر به برنامه یقدر این تحق

محدودیت با  یتتأمین با ظرفیره در زنج یاتیعمل یزیر مربوط به برنامه یها مدل.نشده است

 ی. هدف هماهنگ( 7221، 2یافته اند )اسپیتر و همکارانتوسعه  یدیتول های یطتمرکز روی مح

ممکن  ی ینهمشتریان با کمترین هز یازهایمنظور ارضا ن  تأمین به یرهو مواد در زنج ین منابعب

فرض شده است.  یقطع یها تقاضاهای محصوالت نهای توسط آن یبررس مورد در مساله است.

تدارک و فرض  یها با استفاده از زمان یخط یزیر برنامه یها مدل منظور حل مساله از  به

 یناناطم یتتدارک قابل یها شده است. استفاده از زمان اقالم به چند منبع استفاده یصتخص

ها  . آندهد یافزایش م یزیر موجه بودن برنامه به را با توجه یبند و زمان زییر برنامه ینارتباط ب
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موجودی و  های ینهمجموع هز سازی ینهکم برای حل مساله باهدف یخط یزیر دو روش برنامه

 .معوقه ارائه نمودند یها مرتبط با سفارش های ینههز

ن تسهیالت و چگونگی مساله طراحی زنجیره تأمین چند کاالیی با هدف تعیین مکا 5شن

ها کمینه شود را مورد مالحظه قرار داد  تخصیص مشتریان به تسهیالت به طوری که کل هزینه

تواند به صورت یک مساله عدد  (.. او در این پژوهش نشان داد که این مساله می7221)شن ،

حل آزادسازی  عالوه بر این نیز یک الگوریتم راه .بندی شود صحیح غیرخطی فرمول

 گرانژی برای حل مساله معرفی نمود.   ال

 کنندگان تأمین از دیدگاه تأمینیره در زنج یا دسته یبند زمانبه بررسی 7سلوارجا و استیز

 باید چند محصول را با حجم کننده . در این مساله تأمین(7221)سلوارجا و استیز ،پرداختند

یان تحویل بدهد. به ازای هر تحویل به مشتر ییها صورت دسته  ها را به کند و آن یدتول زیادی

های نگهداری موجودی  کردن جمع هزینه ینهتحویل وجود دارد. تابع هدف کم ی هزینه یک

کند، یک  یداپ ییراز یک محصول به محصول دیگر تغ ید. اگر تولاست و تحویل کاال

به  یتلفمخ یها بر این است که سفارش مشتریان مختلف در دسته فرض است. یازن یساز آماده

محصوالت برای مشتریان و زمان  یها اندازه دسته یینتع هدف .شود یها تحویل داده م آن

های  طوریکه مجموع هزینهه نظر است، ب مورد مشتری هر دسته از محصوالت برای یلتکم

 کننده که تنها یک تأمین یها برای حالت آن گردد. ینهکم یها نگهداری و تحویل دادن سفارش

 دهد، یرا م ینهکه جواب به یا چندجمله یچیدگیی وجود دارد، یک الگوریتم با پو چند مشتر

است و تنها به رابطه  ی نشدهتوجه یرهداخل زنج کنندگان به تأمین یق. در این تحقندارائه داد

 .شده است  شرکت سازنده و مشتریان پرداخته ینب

وی  تحقیق ین پرداخته است. درتأم یرهو توزیع در زنج یدتول یزیر برنامه یبه بررسلجیون 

. مرحله اول (7221)لجیون ، وجود داردسه مرحله  تأمین با یرهفرض شده است که یک زنج

سازنده و مرحله سوم شامل  یها . مرحله دوم شامل شرکتشود یمکننده  شامل تأمین

و سطح توزیع در  یدسطح موجودی، سطح تول ینه کردن. هدف بهباشد یم کنندگان یعتوز
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یی که دارای سرعت، ظرفیت و زمان در دسترسی ها کننده حمل. مختلف است یزمان یها زهبا

منظور   و توزیع به یدموجودی، تول هدف ارائه یک برنامه کنترل متفاوتی هستند وجود دارند.

مساله  یساز پس از مدل ها آن و ارضا تقاضای مشتریان است. یرهزنج های ینهکردن هز ینهکم

به یک الگوریتم بر مبنای جستجوی همسایگی که  مختلط یحعدد صح یزیر مهصورت برنا  به

کالن به  صورت  به ها آنند. تحقیق دادکند ارائه  یمی عمل ا مرحلهجستجوی  صورت

 آالت توجهی ندارد. ینماشی بند زمانپردازد و به  ریزی تولید می برنامه

عدم مجاز بودن  همگن و یها وسایل نقلو توزیع ب یدتول یزیر برنامه یبه بررس 5آرکا و پرادو

 یزیر برنامه سود پرداختند و پس از ارائه مدل یساز بیشینهمنظور   وقفه در تحویل به مشتریان به

 را است نهایت یب یدتول یتاز مساله را که در آن ظرف یمختلط برای مساله حالت یحعدد صح

 ارائه نمودند یرا برای حالت کل قرار داده و بر اساس آن الگوریتم ابتکاری یبررس مورد

 (.7228 7)آرکا و پرادو

به معرفی مساله طراحی زنجیره تأمین مدل شده به صورت توالی از  3اسچووتز و همکاران

 .(7227 2فرآیندهای ترکیبی و جدا شده پرداختند)اسچووتز و توماسگارد و احمد، همکاران

بندی کردند. در مرحله اول  تصادفی فرمولایی  ها مساله را به صورت یک مساله دو مرحله آن

گردد، در حالی که مرحله دوم شامل تصمیمات  تصمیمات استراتژیک مکانیابی اتخاذ می

های عملیاتی مورد  گذاری و هزینه های سرمایه سازی مجموع هزینه عملیاتی است. هدف کمینه

ری عملیات در هنگام اتخاذ پذی انتظار زنجیره تأمین است. به طور ویژه مدل بر اهمیت انعطاف

قطعیت در کوتاه مدت به صورت بلند  تصمیمات استراتژیک تاکید دارد، به همین منظور عدم

 مدت در نظر گرفته شده است.    

ریزی مختلط عدد صحیح خطی پویا برای طراحی و  به ارائه یک مدل برنامه 1بشیری و بدری

ها  صولی پرداختند. هدف از پژوهش آنریزی زنجیره تأمین چند سطحی و چند مح برنامه
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ها تعدادی  (.آن7252، 5گسترش زنجیره تأمین از منظر استراتژیک بوده است)بشیری و بدری

نقاط بالقوه برای ایجاد واحدهای تولیدی و انبارها )خصوصی و عمومی( در طول افق 

درآمد خالص تجمعی ریزی در نظر گرفتند. توسعه زنجیره تأمین طراحی شده با توجه به  برنامه

کننده، تعیین مقدار هر  ریزی شده است. هدف از این مدل انتخاب تأمین از دوره اول برنامه

کننده، مقدار هر محصول که در هر واحد تولیدی ساخته  یک از مواد خام اولیه توسط تأمین

هر بازار  گردد، مقدار هر محصول که به شود، مقدار هر محصول که به هر انبار فرستاده می می

سازی سود خالص  شود و سایر تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی به منظور بیشینه ارسال می

 زنجیره تأمین است. 

قطعیتت ذاتتی در    سازی استتوار بترای بررستی عتدم     پیشوایی وهمکاران  به ارائه یک مدل بهینه

ربتتانی و  هتتای ورودی مستتاله طراحتتی زنجیتتره تتتأمین حلقتته بستتته پرداختند)پیشتتوایی و     داده

ریتزی مختتلط عتدد صتحیح خطتی بترای        ها یک مدل قطعی برنامته  (. در ابتدا آن7،7255ترابی

طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته را توسعه دادند. سپس همتتای استتوار متدل از طریتق بته      

هتای نتیجته شتده از     حتل  سازی استوار ارائه شده و در نهایت استواری راه کارگیری تئوری بهینه

ریتزی مختتلط عتدد صتحیح خطتی در       های مدل قطعی برنامته  حل سازی استوار و راه بهینه مدل

 گیرند.  مسائل مختلف مورد مقایسه قرار می

به بررسی مساله طراحی زنجیره تأمین دو سطحی در شرایط قطعی، تتک    3سجادی و داوودپور

دو ستطح   ساله شامل هتر (. این م7257، 2ای، و چند کاالیی پرداختند)سجادی و داوودپور دوره

هتای   یابی و سایزبندی کارخانه ریزی زنجیره تأمین از جمله مکانی ک و تاکتیکی برنامهاستراتژی

هتا و همچنتین    فروشان به انبارها، انبارها بته کارخانته   تولیدی و انبارهای توزیع، اختصاص خرده

ریتزی   یک مدل برنامته  ها مساله را به صورت باشد. در نهایت آن ونقل می انتخاب مدهای حمل

های کل شتبکه از   سازی هزینه بندی کرده به طوری که هدف کمینه مختلط عدد صحیح فرمول
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انتدازی   های راه های نگهداری موجودی، و همچنین هزینه ونقل، زمان تدارک، هزینه قبیل حمل

 باشد.  و عملیاتی تسهیالت می

ندهدفه برای زنجیره تأمین تک کاالیی سازی چ شانکار و همکاران به ارائه یک مساله بهینه

های تولید، مراکز توزیع و مناطق مشتری  کنندگان، کارخانه چهار سطحی متشکل از تأمین

های کلیدی در نظر گرفته شده در  گیری (. از جمله تصمیم7253پرداختند)شانکار و همکاران ،

کنندگان به  د خام از تأمینها در سیستم، جریان موا این پژوهش شامل: تعداد و مکان کارخانه

ها به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به  ها، مقدار محصوالت فرستاده شده از کارخانه کارخانه

های حمل و مکانیابی تسهیالت  سازی هزینه هدف کمینه باشد. به طوری که مناطق مشتری می

الگوریتم چندهدفه ها از  و برآورده شدن حداکثر تقاضای مشتریان است. در نهایت نیز آن

 سازی ازدحام ذرات برای حل مساله استفاده نمودند.  ترکیبی بهینه

به مطالعه مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین متشکل از یک منبع خارجی،   5وو و ژانگ

قطعیت در تقاضا  ها تحت شرایط عدم فروشی مجموعه مراکز توزیع بالقوه، و مجموعه خرده

ها فرض کردند تقاضای هر  آن (.7252، 7داختند)وو و ژانگبرای محصوالت چندگانه پر

سازی  گردد. هدف کمینه فروش برای همه کاالها توسط یک مرکز توزیع برآورده می خرده

ریزی  ها یک مدل برنامه ونقل و موجودی است. آن یابی، حمل های سیستم از قبیل مکان هزینه

وه بر این نیز یک رویکرد برش صفحه عدد صحیح غیرخطی برای مساله ارائه نمودند. عال

دهد که الگوریتم  مبتنی بر نابرابری ریاضی استفاده کردند. در نهایت نتایج محاسباتی نشان می

 باشد.   ارائه شده قابل حل برای سایز متوسطی از مساله می

ن ریزی شبکه زنجیره تأمی به  بررسی یک مساله جدید در طراحی و برنامه  3فتاحی و همکاران

ایی پرداختند به طوری که مناطق مشتری  چند سطحی و چند کاالیی در یک افق چند دوره

(.در این پژوهش براساس 7251، 2دارای تقاضاهای وابسته به قیمت هستند)فتاحی و همکاران

قیمت، یک رویکرد کلی به منظور دستیابی به سطوح قیمت کاال ارائه شده و -روابط تقاضا
 

1. Wu & Zhang 
2. Wu & Zhang 
3. Fattahi at el 
4. Fattahi at el 



 79، زمستان 15، شماره،شانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  792

 
ریزی مختلط عدد صحیح خطی توسعه یافته است. در نهایت نیز با توجه  سپس یک مدل برنامه

های توسعه یافته ابتکاری مبتنی  سازی تبرید با به کارگیری روش به مساله یک الگوریتم شبیه

 گذاری ارائه شده است.       ریزی ظرفیت و قیمت بر آزادسازی برای برنامه

توان به  رار گرفته در حوزه زنجیره تأمین میهای مهم فارسی مورد بررسی ق از جمله پژوهش

 موارد زیر اشاره کرد:

شده در خصوص   های گوناگون ارائه پس از بررسی مدل خوددر تحقیق  و همکاران یصادق

سازی جریان مواد در طول زنجیره  جریان مواد در زنجیره تأمین، با رویکردی یکپارچه به مدل

 و همکاران یصادقپرداختند)در کارخانه کاچیران  یعهای تأمین، تولید توز تأمین در بخش

که  بخش یتتحقیق پس از حل مدل با الگوریتم ژنتیک بهترین جواب رضا یندر ا .(5388،

شده   . سپس جهت اعتبارسنجی، مدل ارائهکردندباشد انتخاب  را دارا می  کمترین میزان هزینه

ه مقایسه گردیده که نتایج حاکی از کاهش مطالع با میزان واقعی متغیرها در بازه زمانی مورد

 .باشد شده می  هزینه در مدل ارائه

مجموع  سازی کمینههدف  با یعو توز یدتول سازی یکپارچهمساله  خدابنده و همکاران  یک

 یرهدر زنج یریابیونقل با در نظر گرفتن مس حمل های ینهو هز یریتأخ یتعداد کارها یوزن

 و یمشتر تعدادیمساله  ین. در ا(5377)خدابنده و همکاران ، دنددا قرار یبررس مورد ،تأمین

 به یدی،تم تولیسکه در آن کارها پس از پردازش در س وجود دارد یدیتول یلتسه یک

معموالً  یا . ارسال دستهشود یارسال م یانمشتر یبرا ییها و در قالب دسته یریابیصورت مس 

 یشرا افزا یریتأخ یما ممکن است تعداد کارهاا گردد، یارسال م های ینهمنجر به کاهش هز

با عملگر تقاطع  یکژنت یتمالگور یکمختلط و  یزیر مدل برنامه یک پژوهش یندهد. در ا

با طرح کامل  یمحاسبات های یشآزما نتیجه یان. در پاشد حل مساله مذکور ارائه یبرا یابتکار

یتم الگور ی کاراییمحاسبات های یشزماآ یجنتاارائه شد.  یانسوار یلتحل یکبا استفاده از تکن

بندی یکپارچه تولید و توزیع  زمان موضوعتوجه به داد.در ادبیات تحقیق را نشان  یفراابتکار

. در این مساله (5373است)جمیلی و رنجبر ،گرفته  مطالعه قرار در یک زنجیره تأمین مورد

چندین مشتری را  یها ارششده که سف  با محیط تک ماشینی در نظر گرفته ای یدکنندهتول
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و محتویات هر  شده ی بند شده جهت ارسال به مشتری دسته  آماده یها . سفارشنمایند یتولید م

 یساز بیشنه. هدف از این مساله گردد یبسته، برای تعیین ترتیب تحویل به مشتریان مسیریابی م

 کننده اظ تأمینونقل شرکت، ضمن لح حمل های ینهبه مشتریان و کاهش هز یده سطح خدمت

 .شده است  حل ابتکاری ارائه یها بوده و مدل خطی آن به همراه روش

یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره  یبند بررسی زمان ذگردی و مرندی در پژوهش خود به 

پرداختند ذگردی و ونقل کاالها و مشتریان  شامل تولیدکننده، ناوگان حمل یا تأمین سه مرحله

 به شرح زیر بود: ها آنیکرد (، رو5371مرندی،

وسیله نقلیه  یک تولیدکننده مسئولیت تولید بر اساس تقاضای مشتریان را بر عهده دارد و»

ها با در نظر گرفتن مسیریابی وسیله نقلیه  محصوالت تولیدی مشتریان را بر اساس تقاضای آن

ی مشتریان، مجاز به دهد. وسایل نقلیه بعد از اتمام تولید محصوالت مورد تقاضا تحویل می

بارگیری و شروع توزیع هستند و با توجه به محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه، محدودیت فرجه 

 یزیر صورت برنامه  . مدل بهشود یبه مشتریان انجام م دهی یساز آن سرو یتخط  زمانی و عدم

مسافت  یها ینهتولید و هز یرتأخ های ینههز سازی هدف کمینه غیرخطی عدد صحیح آمیخته با

 سازی ینهیافته به الگوریتم بهبوداز مساله بودن  NP-Hardفرموله شده است. با توجه به 

برای جستجوی  شده است. در این الگوریتم از اپراتورهای بهبود  استفاده 5ازدحام ذرات

شده   گسترده فضای جواب و جلوگیری از همگرا شدن سریع به جواب بهینه محلی بهره گرفته

شده در ابعاد کوچک و   منظور اعتبارسنجی روش حل پیشنهادی، الگوریتم ارائه  است. به

با جواب دقیق مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری  یجاد شدههای ا بزرگ نمونه مساله

های واقعی  . در پایان به بررسی مطالعه موردی با دادهداشتپیشنهادی و کارایی آن  الگوریتم

یسه با شرایط واقعی حاکی از عملکرد بهتر سیستم پیشنهادی نسبت به پرداخته شد که نتایج مقا

 .شود یها م سیستم تولید و توزیع مطالعه موردی است که موجب بهبود و کاهش هزینه

گیری در زنجیره تأمین که  تصمیم هایمجدد جزئی از فرآیند یبند زماندر تحقیق دیگری 

گرفته است  قراری بررس مورد نماید ایفا مینیازهای مشتریان  یساز نقش مهمی در برآورده

 

1. Particle Swarm Optimization 
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مجدد در یک زنجیره  یبند به بررسی مساله زمان پژوهش  این. (5372نیا و اکبری ، )بهشتی

پردازد. مرحله اول شامل  ای، با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن می تأمین سه مرحله

سوم شامل یک شرکت  ونقل کاالها و مرحله ، مرحله دوم شامل ناوگان حملکنندگان تأمین

سازنده محصوالت نهایی است. به این منظور ابتدا مدل عدد صحیح مختلط برای مساله مذکور 

شده است.   توسعه داده یها تکمیل کلیه سفارش یرسازی مجموع زمان تأخ هدف کمینه با

 هایی با ساختار متغیر است، همچنین در حالت کلی یک الگوریتم ژنتیک که دارای کروموزوم

شده است. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جستجوی تصادفی   منظور حل مساله ارائه  به

روی طیف متنوعی از مسائل تصادفی و همچنین جواب بهینه روی مسائل تصادفی با ابعاد 

سازی فرضیات کوچک نشان از عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی دارد. همچنین با ساده

یشنهادی با دو الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات موضوع مقایسه شده مساله، الگوریتم پ

 .است که نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد

عدم دقت،  نان،یعدم اطم ای تیچون عدم قطع ییها استواری عمدتاً  در مقابل واژه بحث

منظور مقابله با  ی مربوطه بهها استواری و مدل ،یو به عبارت قرار میگیردمستمر  رییرپذییتغ

چون  گرییی دها . اگر چه روشرندیگ می ی مشابه مورداستفاده قرارها و واژه نانیعدم اطم

 وجود دارد. نانیدر مقابله با عدم اطم تیحساس لیو تحل یاحتمال زییبرنامه ر

شروع شد و هم در  5712در اواخر دهه  یرقطعیغ طیسازی در شرا نهیبه ،یخیلحاظ تار به

 نهیبرای به ادییز کردهاییکرد. رو شرفتیبه سرعت پ تمیالگور نهیری و هم در زمتئو نهیزم

 دیکردن ام نهیمورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله، کم 5یرقطعیغ طیسازی در شرا

نام برد. در  توان یرا م ها نهیهز نیشتریکردن ب نهکمی ها، انحراف از آرمان ردنک نهیکم ،یاضیر

و  3فازی زییر و برنامه 7یاحتمال زییر کرد: برنامه زیرا متما یاصل کردیسه رو توان یم انیم نیا

 .2یاحتمال اییپو زییر برنامه

 

1.Uncertainity 
2.Probabilistic programming 
3. Fuzzy Programming 
4. Probabilistic Dynamic Programming 
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برای مدل کردن  کردیرو کیرا به عنوان  یاحتمال زییبرنامه ر گیدانتز 5712اواسط دهه  در

 وجود دارد: کردیرو نیبرای ا یکرد. سه مشکل اصل یمعرف ها داده تیعدم قطع

عدد  ها عیتوز نیکه از ا ییوهایعددی کردن سنار جهنتی در و ها داده قیدق عی( شناخت توزالف

 در عمل دشوار است. رند،گی یم

 یدگیچیو بر پ برد یم نیرا از ب یمحدب بودن مساله اصل یژگیشانس، و های تی( محدودب

 .دافزای یم ادییآن به مقدار ز

 شیافزا وهایشدن تعداد سنار ادیبا ز یه صورت نجومسازی بدست آمده ب نهی( ابعاد مدل بهج

 .گردد می موجب را ای عمده محاسباتی های که چالش ابد،ی یم

به منظور سازش و انطباق  تیریاعتقاد هستند که دانشمندان علم مد نیبر ا مالوی و همکاران

استفاده  تیحساس لیتحل کیاز تکن یاضیر زیری و قلمرو برنامه یواقع ایدنی های داده نیب

بردن و  یپ 5پس از حل های ینوع بررس نای از هدف(.. 5771همکاران، )مالوی واند نموده

از نوع  یپس از حل های یبررس نیباشد. چن می مدل های یدر قبال خروج یکشف اثر نگران

و مطالعه تنها اثر  ینوع بررس نیدارند. ا رییواکنش پذ تیاصطالحاً خاص ایهستند  7یواکنش

دهند، آنها  یقرار م یمدل مورد بررس شنهادییهای پ یرا روی خروج ها ی دادهها نانیمعدم اط

و مدل سازی  یطراح هایی مدل دیبا نیباشد. بنابرا یم ازیمورد ن 3رانهیشگیکه روش پ دندمعتق

 کمتر مدل های نسبت به داده کیکالس یاضیر زیری برنامه های با مدل سهیشوند که در مقا

مواجهه  یاست. اما به طور کل 2یاحتمال یخط زیری برنامه ها، لمد نیاز ا یکی. باشند حساس

 یبا مشکالت 1یاحتمال زیری برنامه بندی فرمول ای تیحساس لیتحل قیاز طر ها دادهنوع  نیبا ا

 .باشد یمواجه م

 

1. Post-optimality studies 
2. Reactive 
3. proactive 
4. probabilistic linear programming 
5. probabilistic programming 



 79، زمستان 15، شماره،شانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  798

 
 است، شده داده بسط ها داده تیبرای مقابله عدم قطع راخی های که در سال گریید کردیرو

موارد پرداخته  نیدر هنگام رخ دادن بدتر سازی نهیکه درآن به به باشد یسازی استوار م نهبهی

 کردیرو نیشود. در ا 5ها کردن بیشینه نهیتابع هدف کم کیکه ممکن است منجر به  شود یم

 گریموجه باشند. به عبارت د ییکه با احتمال باال میهست ای نهیبه به کینزد های اببه دنبال جو

 نیصرف نظر کردن از( بهینگی ( تابع هدف، موجه بودن جواب بدست آمده را تضم یبا کم

صرف نظر کردن از مقدار  یتابع هدف، با کم بیدر ضرا تقطعی . البته در مورد عدممکنی یم

بهتر از آن  واقعی های جواب ییکه با احتمال باال میهست یجواب بالبه دن نه،یتابع هدف به

 (7227ان،جواب باشند).دب و همکار

 و مشخص بطور ورودی های شود داده می فرض ،یقطع یاضیر زیری در برنامه یطور کل به

 مدل بودن و موجه تیفیرا روی ک نانیعدم اطم رینگرش تأث نیاست. ا یاسم رمقادی با معادل

 اریاخت شان یاسم ریرا از مقاد یمتفاوت ریکه مقاد هایی داده قتیدهد. در حق نمی قرار مدنظر

نقض گردند و  ها تیمسأله شوند که تعدادی از محدود نیاست منجر به ا کنمم کنند، یم

 نیبرود. ا نبی از آن بودن موجه یحت اینمانده  نهیبه یممکن است مدت طوالن نهیجواب به

و ارائه شوند که  یطراح حلی های که روش سازد یرا به ذهن متبادر م یعطبی ای بحث خواسته

.) شوند یم دهینام  "حل استوار"ها  روش نیکنند، ا جادیا یمنیا اه داده ننایدر مقابل عدم اطم

 (7222م،یو س مسیبرتس

را  یخط زیری مدل برنامه کیکه  دیارائه گرد  ستریراستا از سو نیدر ا قیگام و تحق نیاول

مجموعه محدب موجه است، ارائه  کی به متعلق های که برای همه داده یجواب دیتول یبرا

 نانیبه منظور اطم یمسأله اسم ینگیکه در قبال به کند یارائه م هایی دل مذکور جوابکرد. م

 نانیبرای اطم کردیرو نیکه در ا یمعن نیکند. بد می از استواری، به شدت محافظه کارانه عمل

مدل، هر  نی. در اشود یدور م یمساله اسم ینگیاز به ادییاز استوار بودن جواب، به مقدار ز

 

1. min-max 
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 و (7222،  یروفسکی)بن تال و نم ردیرا بگ 5بازه کیهر مقداری از  تواند یی مداده ورود

 (7222م،یو س مسی)برتس

 کاری را برای کنترل سطح محافظه یمتفاوت کردیرو میو س مسیبرتس قاتیتحق نیادامه ا در

برخوردار است که منجر  تیمز نیاز ا کردیرو نای(. 7222م،یو س مسی)برتساند کرده معرفی

 زیگسسته ن سازی نهبهی های شود و قابل کاربرد بر روی مدل یم یخط سازی نهیمدل به کیبه 

 است. میقابل تنظ آنو سطح محافظه کاری  باشد یم

 گریید قاتیبازه است، تحق کیبر نوسان پارامترها در  یمذکور که مبتن قاتیبر تحق عالوه

)مالوی  قیتوان به تحق می قاتیتحق نیانجام شده است. از جمله ا یاضیدر حوزه مدل سازی ر زین

داده  حیاشاره کرد که در زیر بطور کامل توض واست،یبر مفهوم سنار ی( که مبتن5771و همکاران ،

توان اشاره کرد که  می استوار فازی زییدر حوزه استواری به برنامه ر گرید قاتی. از تحقشده است 

 ی ورودی اعداد فازی هستند.ها یا دادهها تیاز محدود یبرخ ایشود که همه  می در آن فرض

ریزی فازی مدلسازی کردند که  مسعود ربانی و همکاران یک مسئله زنجیره تامین با برنامه

سازی خالص فعلی درآمد و کمینه سازی تاخیر در دریافت محصول توسط  هدف آن بیشینه

د. آنها از شاخص مشتری و بیشینه سازی قابلیت اطمینان با در نظرگرفتن ریسک تقاضا بو

استواری مبتنی بر سناریوها برای شرایط اختالل استفاده کردند. ) مسعود ربانی،ندا معنوی زاده، 

 .(7251گرانمایه،

عباس شول و همکاران یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند دوره ای و چند محصولی 

ارایه  ها حلیل پوششی دادهرا با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه و ت

دادند که هدف آن حداقل کردن هزینه تولید و کاهش زمان ارسال محصوالت و افزایش 

قابلیت اطمینان زنجیره تامین بود . منظور از قابلیت اطمینان زنجیره تامین در مقاله نامبردگان 

ه فروشان است که عبارت از قابلیت اطمینان تامین کنندگان و تولید کنندگان و مراکز و خرد

ی حمل و نقل وابستگی دارد . ) عباس ها به عوامل مختلفی همچون انعطاف پذیری در سیستم

 ( 5373شول و همکاران ،
 

1. Interval 
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  مساله تحقیق

و  فیتخف های استیبا در نظر گرفتن س یموجود -یابی مسأله مکان یمدل حاضر به طراح

. پردازد یم ای و بسته ییکاال وش تکفر استیاعمال س قطری از کاال ونقل بهبود سامانه حمل

بالقوه و  عیمراکز توز ،یاصل کننده شامل تأمین یسه سطح ای شبکه ،یمورد بررس عتوزی ةشبک

 ع،یو مراکز توز انیمشتر نیب یفاصله مکان نییو نوع تقاضا، تع زانیاست. با توجه به م انیمشتر

 ستمیسود کل س هیکه حاش ردگی یجام مان یکاالها به صورت عیتوز کننده، عیو توز کننده تأمین

تحت پوشش قرار داده خواهند شد که باعث  یانیتنها مشتر گردی عبارت گردد. به نهیشیب عیتوز

و  ها نهیکاهش هز قیاز دو طر سود معموالً شیافزا نیگردند. ا عیتوز های بنگاهسود  شیافزا

 ستمیهر س های نهیهز نریت یاز اصل یکی. ردگی یفروش محصوالت انجام م زانیم شیافزا

 معموالً یموجود -یابی مکان یها نقل است. در مدل و مربوط به بخش حمل های نهیهز ع،یتوز

 مجدداً بندی میارسال شده و پس از پردازش و تقس عیبه مراکز توز کننده ابتدا تقاضا از تأمین

 یدارا زیخود ن انیمشتر نیب بندی می. انجام پردازش و تقسگردد یارسال م یینها انیمشتر یبرا

پژوهش  نای در. اند کمتر مورد توجه قرار گرفته قاتیبوده و در تحق ییباال یاتیعمل نهیهز

کاالها،  یبند میمرتبط با پردازش و تقس یاتیعمل های نهیجهت بهبود نحوه ارسال و کاهش هز

 عیتوز ستمیدر سمثال  یکاالها استفاده شده است. برا ای بسته دیارائه امکان خر استیاز س

انجام « محمد» یو پخش بازرگان بندی که توسط مرکز بسته یبرنج در استان خراسان جنوب

شرکت ابتدا محصوالت خود را از کشور  نیقرار گرفته شده است. ا یمورد بررس ردپذی یم

وارد و به مرکز « و بلوچستان ستانیس»استان  یتجار یمرزها قیپاکستان و هندوستان از طر

 صیو تخص بندی می. پس از انجام تقسکند یمنتقل م «رجندیب»واقع در شهرستان  عیتوز

در  نی. ادهد یانتقال م« شهیسرب»و « نهبندان»مختلف از جمله  یسفارشات، کاالها را به شهرها

 -زابل ایو  رجندیب -زاهدان یمبادالت ریو نهبندان در مس شهیسرب های است که شهرستان یحال

 عیانتقال محصول به مرکز توز نحی در هاآن ازیرند و امکان برآورده کردن نقرار دا رجندیب

متحمل  ح،یصح یزری عدم برنامه لی( است. در واقع شرکت مذکور به دلرجندی)شهرستان ب

 رایاست، ز ازیو انتقال مجدد ن ییجابجا نی. البته گاها اشود  یم یادیحمل و نقل ز های نهیهز
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جهت انجام بارانداز مناسب  یمبادالت یرهایموجود در مس انیمحصوالت مشتر یسطح تقاضا

مورد نظر به حد مجاز  انیمشتر یتقاضاها زانیمشکل و رساندن م نی. جهت حل استین

حمل و  های نهیاستفاده شده است که عالوه بر کاهش هز ای فروش بسته استیاز س انداز،بار

نکته  نیو توجه به ا انیمشتر یودن تقاضاب ی. قطعگردد یم زیفروش ن زانیم شینقل باعث افزا

 یفعال، تابع عیاز مراکز توز کی( هر کننده سفارش از تأمین زانی)م ازیمورد ن یکاال زانیکه م

 زیفعال ن عیاز مراکز توز کیسفارش هر  زانیاست، م افتهی صیتخص انیمشتر یااز تقاض

 کننده ، محصول از تأمینفعال عیسفارش مراکز توز زانیم نیی. پس از تعگردد یمشخص م

مقدار سفارش  ستمیسفارش، از س زانیم افتنی ی. براابدی یفعال انتقال م عیبه مراکز توز یاصل

پاسخ داده  دیکه در مدل )سفارش اقتصادی ( با یال اساسؤ. سستاستفاده شده ا 5یاقتصاد

شامل  یوجودم یها نهیباشد تا مجموع هز یا است که مقدار سفارش به چه اندازه نیشود ا

 به حداقل برسد. یده و ثابت سفارش ینگهدار د،یخر یها نهیهز

 انتو یرا م قیتحق نینکات قابل توجه در ا ینگاه کل کیتوجه به مطالب ارئه شده، در  با

چند  فاتی( تخف7 یا و بسته ی( سفارشات کاال به صورت تک5در نظر گرفت:  ریشامل موارد ز

( در مورد ای و بسته ییو نوع سفارشات )تک کاال زانیه به مبا توج کننده عی. هر توزیسطح

به  یمشتر یکه اگر تقاضا یمعن نی. بددنمای یم یرگی میتصم انیمشتر یقاضانحوه ارسال ت

و  ستین عیو ارسال دوباره کاال در مرکز توز 7مجدد یبند به بسته ازیباشد، ن ای شکل بسته

مانند  ستمیس های نهیهز زانیباعث کاهش م شخصاًارسال نمود که م ماًیآن را مستق توان یم

فعال و سفارش  کننده عیبه توز انیسفارش مشتر زانیم شیافزا ا. بشود یحمل و نقل م نهیهز

به مرور زمان  شود یقرار گرفته و باعث م یبزرگتر فیبازه تخف کیدر  دیخر نهیکاالها، هز

صورت  نیکننده بد عیهر توز استیواقع سکند. در  دایرا پ یثابت انیفعال، مشتر کننده عیتوز

 ، هامد نظر آن یسفارش اقتصاد زانیاز م انیمشتر فانحرا زانیم شیاست که به نسبت افزا

 شیقرار خواهد گرفت و همزمان با افزا یتر بزرگ فیها در بازه تخف فروش به آن متقی

 

1. Economic Order Quantity  
2. Repack 
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 ای کننده یراض مناسب و متیسفارش باالتر با ق زانیاز م زین یسود مرکز، مشتر زانیم

 یزری بلکه با انجام برنامه شدخسارت نخواهد  جادینه تنها باعث ا برخوردار شده که مسلماً

از آنجا که برآورده سازی تقاضای مشتریان از   گردد. یتواند باعث سودآور یمناسب، م

 اهمیت باالیی برخوردار است در این تحقیق قابلیت اطمینان پاسخگوئی تقاضا به صورت یک

درصد پاسخگوئی 82محدودیت در برنامه ریزی مدل ریاضی نشان داده خواهد شد و با فرض 

شود. که تابع هدف دوم مسئله سعی در  می نسبت به تقاضای مشتریان مساله طراحی و حل

 حداکثرکردن آن دارد.

 مفروضات مساله

ه جهت بالقو های از مجموعه مکان انیمشتر ازیبه ن ییجهت پاسخگو عتوزی مراکز •

 .باشند یمشخص م عیمراکز توز اندازی راه یثابت برا نهیهز شوند؛ یانتخاب م اندازی راه

 شده است. نییتع شیاز پ یده سفارش استیس •

 .باشد یمشخص م یو مشتر عیمراکز توز نیب یا و بسته یتک ینقل کاالها و حمل نهیهز •

 نقل مشخص است. و ثابت سفارش کاال و حمل نهیهز •

 .شود یدر نظر گرفته م یچند محصول عیتوز تمسیس •

 است. نیمقدار تقاضا در ابتدا مع •

 ی.ا و بسته یوجود دارد: سفارش تک یدو انتخاب جهت سفارش ده انیمشتر یبرا •

 مساله یها سیاند

S سناریو مورد نظر 
C بازه تخفیف 
J مشتریان 
K نوع کاال 
I مراکز توزیع 
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 مساله  یپارامترها

 پارامترهای مساله -1جدول 

 iی ثابت فعال سازی مرکز توزیع  هزینه    

 sتحت سناریو 

به مرکز  kی ثابت سفارش کاالی  هزینه     

 sتحت ساریو    iتوزیع 
به صورت  k ینقل کاال و حمل ی ینههز      

  j یو مشتر i یعمرکز توز ینب یتک

 s یوتحت سار

به صورت  kنقل کاال  و حمل ی ینههز       

  j یو مشتر i یعمرکز توز ینب ای بسته

 s یوتحت سار
از  k یثابت حمل و نقل کاال ی ینههز      

 s یوتحت سار  i یعمرکز توز

 یکاال کننده تأمین یننقل ب و حمل ی ینههز      

k یعو مرکز توز i  یوتحت سار s 

iksh  هر واحد کاال  ینگهدار ی نهیهزk  در

 s ویتحت سار i عیمرکز توز

از  k یهر واحد کاال دیخر ی نهیهز     

تحت   i عیدر مرکز توز کننده تأمین

 s ویسار
هر واحد  یبرا ییفروش تک کاال متیق      

در مرکز  c فیبا سطح تخف k یکاال

 s ویتحت سار  i عیتوز

هر بسته  یبرا ی فروش بسته متیق       

در مرکز  c فیبا سطح تخف k یکاال

 s ویتحت سار  i عیتوز
به k  یکاال یبرا  j یمشتر یتقاضا        

از  c یفبا سطح تخف ییصورت تک کاال

 s یوتحت سار  i یعمرکز توز

به  k  یکاال یبرا  j یمشتر یقاضات        

از  c یفبا سطح تخف ای صورت بسته

 s یوتحت سار  i یعمرکز توز
 بزرگ مثبت یعدد به اندازه کاف s M یوارنتحت س iمرکز  یناناطم یتقابل     
موجود در هر بسته  kتعداد کاالی     

 iسفارشی از مرکز توزیع 

  

شود، پارامترهای مساله تحت سناریوهای مختلف ارائه شده است. میهمانطور که مشاهده 

هدف از تعریف این سناریوها استفاده از نظرات مختلف کارشناسان و خبرگان در تعیین مقدار 

پارامترها است. بدین منظور، هر کارشناس نظر خاص خود در مورد مقدار هر پارامتر را بیان 

شود. سپس مقدار هر پارامتر ها انتخاب میترینمحتمل کرده و سپس از بین نظرات مختلف،

خبره  72شود. برای مثال برای هزینه احداث از نظر طبق احتمال وقوع هر نظر درنظر گرفته می
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نظر که با تصمیم مدیران دارای کیفیت باالتری است  1استفاده شده است. از بین این نظرات، 

حتمال وقوع خاص خود به عنوان مقدار هزینه احداث انتخاب شده و سپس مقدار هر هزینه با ا

 شود. برای سایر پارامترها نیز به همین گونه عمل به عنوان یک سناریو در نظر گرفته می

 .شودمی

 مساله یرهایمتغ

 متغیرهای مساله -2جدول 

 s ویتحت سار i عیاگر مرکز توز    

گیرد و  مقدار یک می فعال شود

 صفر در غیر این صورت

 iبه مرکز توزیع   jاگر مشتری        

 cبا سطح تخفیف  kبرای کاالی 

اختصاص یابد  sتحت سناریو 

گیرد و در غیر این  مقدار یک می

 صورت صفر

را با  k یکاال i یعاگرمرکز توز      

 s یوتحت سار c یفسطح تخف

گیرد و  مقدار یک می ارائه کند

 صفردر غیر این صورت 

در مرکز  k یسفارش کاال زانیم         

با سطح   j یمشتر یبرا i عیتوز

 s ویتحت سار c فیتخف
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 مساله یاضیمدل ر
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      (g) 

   
شتده از   انیت ب های استیس قیکردن سود حاصل از فروش کاالها از طر نهیشیمدل ارائه شده به ب

مراکتز   نتان یاطم تیت قابل نتد ک یمت  یستع  زی. در تابع هدف دوم نپردازد یتابع هدف اول م قیطر

 هتا آن حیجملته استت کته در ادامته بته تشتر       9. تابع هتدف اول شتامل   ندیرا حداکثر نما یانتخاب

و جملته دوم   کتاالیی  تتک  شتکل  بته  کاالها فروش از حاصل سود اول جمله. شود می پرداخته

. جملته  ندک یذکر شده را محاسبه م فاتیبا توجه به تخف ای بسته یسود حاصل از فروش کاالها

کاالهتا از   دیت خر نته ی. در جملته چهتارم هز  کنتد  یمت  انیت را ب عیمراکز توز اندازی راه نهیسوم هز

 کتاالیی  تتک  صتورت  کاالها از تتأمین کننتده بته    ی. از آنجا که تمامگردد یم انیب کننده تأمین

 بنتدی  دستته  ای و بستته  ییبته شتکل تتک کتاال     ازیبا توجه به ن عیشده و در مرکز توز یداریخر

. جمتالت پتنجم و ششتم    گتردد  یلحتاظ مت   ییبته شتکل تتک کتاال     زیت ن دیت خر نته یهز شود، یم

ممکتن استت    نهیهز نی. اکند یمحاسبه م انیمشتر و عیمراکز توز نیانتقال کاالها را ب های نهیهز

به محاستبه   زیبه صورت متفاوت محاسبه گردد. جمله هفتم ن ای و بسته ییارسال تک کاال یبرا

 هتای  نته یو هز ینگهتدار  نهیکاالها، هز دهی سفارش نهیکه شامل هز یموجود مستیس های نهیهز

. شتتود یمتت انیتتشتتده در متتدل ب ئتتهارا هتتای تی. در ادامتته محتتدودپتتردازد یمتت شتتود، یمتت دیتتخر

 عیت مرکز توز کیهر کاال حداکثر به  دیخر یبرا یکه هر مشتر کند یم نی( تضمd)تیمحدود

. کنتد  ینوع کتاال را تتأمین مت    کیه هر مرکز، تنها ک کند یم انی( بe)تی. محدودابدی صیتخص

شتده   انیف بیتخف های استیامر با س نی. اشود یتأمین م عیمرکز توز کیخاص فقط از  یکاال

بته مراکتز    انیمشتتر  صیتخصت  انیت ب یبرا ینی( تضمf) های تیهمسو و هم جهت است. محدود

داد کته آن مرکتز    صیتخصت  عیت را بته مرکتز توز   یمشتر کی توان یم یزمان یعنیاست  عیتوز

ن نیز با در نظرگترفتن   بحث قابلیت اطمینا مذکور را داشته باشد. یشده باشد و کاال اندازی راه
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درضتد   82کنتد حتداقل    ( تضمین متی gشود  محدودیت ) می سطح پاسخگویی به تقاضا تعیین

 تقاضای مشتری برآورده شود.

 متدولوژی تحقیق

کته در برابتر نوستانات پارامترهتا      آورد یبدستت مت   ییها پاسخاز  یا استوار مجموعه یساز نهیبه

(  5771،یاستتوار توستط )متالو    یساز نهیبه کردیاستوار هستند. رو ندهی( در آیورود یها )داده

تتابع ستطح ختدمات را بته      ای یناسازگار سکیر رندهیگ میارائه شده است، که قادر است تصم

هتا در   بته تحقتق داده   یکمتتر  تیه حساست کت  ییهتا  از پاستخ  یا مجموعته  کیت و  ردیت عهده بگ

شتده استت :    یمعرفت  یداریت دو نتوع پا  کترد یرو نیت را دارد ارائه کنتد. در ا  وهایمجموعه سنار

بته   کیت متدل )پاستخ نزد   یداریت ( و پاوهایدر همته ستنار   نهیبه به کیپاسخ )پاسخ نزد یداریپا

استتوار، استتوار    یستاز  هنیبدست آمده توسط مدل به نهیبه خ(. پاسوهایموجه بودن در همه سنار

بمانتد، بته آن    یبتاق  نته یبته به  کیت کنتد آنگتاه  نزد   رییت تغ یورود یها . اگر دادهشود یم دهینام

کوچتک در   راتییت تع یاگتر بترا   شتود  یمت  دهیت نام داریت پاسخ پا کی. ندیگو یپاسخ م یداریپا

استوار شتامل   یساز هنی. بهندیگو یمدل م یداریپا نی( باشد. به ایموجه )شدن بایتقر یورود یها داده

 تیکنتتترل. محتتدود تی( محتتدود7 یستتاختار تی( محتتدود5: باشتتد یمشتتخص متت تیدو محتتدود

و ثابتت و دور   یبصتورت قطعت   یورود یهتا  و داده یخط یزیر از برنامه یبصورت مفهوم یساختار

کته توستط    یکمکت  یها تیحدودکنترل بصورت م یها تیمحدود کهیهستند در حال یاز هر اختالل

 یستاز  نته یچهتارچوب به  ریت . در زشتود  یم یبند اند فرمول قرار گرفته ریتحت تاث یقطع ریغ یها داده

بتردار        و  یطراح یها ریبردار متغ      .  ابتدا شود یداده م حیاستوار بطور مختصر توض

 است: ریز بصورتاستوار  یساز نهیکنترل هستند. فرم مدل به یرهایمتغ
(1)  ydxcMin TT   

(2)  bAx   
(3)  eCBx y   

(4)  0, yx  
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هستتند.   یآنهتا ثابتت و قطعت    بیاستت و ضترا   یستاختار  تیمحتدود  کیت ( 7) تیمحدود

هستند.  یقطع ریو غ ویسنار ریآنها تحت تاث بیکنترل است که ضرا تی( محدود3) تیمحدود

 یستاز  نته یمساله به یبند . فرمولکندیم نیرا تضم رهایبودن متغ یمنف ری( هم که غ2) تیدمحدو

}3,2,1........,{یوهایناراز ست  یا استتوار شتتامل مجموعتته  s وی. تحتت هتتر ستتنار باشتتد یمتت 

τ ϵ  برابتر     کنترل با احتمال ثابتت   یها تیمربوط به محدود بی، ضرا},,,{ ssss eCBd 

∑ و دهتد  یرخ دهد را نشتان مت   ویهر سنار نکهیاحتمال ا   که  شود، یم . باشتد  یمت       

مشتخص   ویهتر ستنار   یبترا  ینگیبه به کیبماند نزد یاست، اگر باق داریمدل پا نیا نهیپاسخ به

  ϵ  کته   ییهتا  وجود دارد کته ممکتن استت پاستخ     یطی. شراندیگو یمدل م یداریپا نی. به ا

نباشتد. در     ϵ   یوهایهمته ستنار   یبترا  نهیهم موجه و هم به میآور یدل باال بدست مم یبرا

 ارهیت چنتد مع  یریت گ میتصتم  میمدل با استفاده از مفتاه  یداریپاسخ و پا یداریپا نیرابطه ب نجایا

شتده استت. اول    یبند رابطه فرمول نیا یریگ اندازه یاستوار برا یساز نهی. مدل بهشود یم نییعت

موجته بتودن مجتاز در     ریت که غ   و بردار خطا    ϵ   ویهر سنار یبرا   کنترل  ریه متغاز هم

وجتود   لیت انتد. بته دل   شده یمعرف کند، یم یریگ را اندازه s ویکنترل تحت سنار یها تیمحدود

    نیموجته باشتد. بنتابرا    ریت غ وهایاز سنار یبعض یمدل ممکن است برا یقطع ریغ یامترهاپار

صتفر   یمستاو    . اگر متدل موجته باشتد    دهد یرا نشان م s ویموجه بودن مدل تحت سنار ریغ

( خواهد گرفتت. در واقتع   9) تیمقدار مثبت بر طبق محدود    نصورتیا ریخواهد شد. در غ

 یستاز  نته ی. متدل به کند یم یریگ قطعه را اندازه دیتول یبرآورد نشده برا یمدل تقاضا یداریپا

  شده است: یبند فرمول ری( بصورت ز2( تا )5) یاضیر یزیر مساله برنامه یتوار بر مبنااس

(5)     ),......,(),......,( 211 SsyyxMin    
 
(6)  bAx   
 

(7)  
SSss eyCBx    

 
(8)  0, yx  
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گیترد،  گانته را در نظتر متی   ستازی استتوار ستناریوهای چنتد    باید توجه کنیم که چون مدل بهینه

(، 5عبتتارت اول از تتتابع هتتدف انتختتاب واحتتدی بتترای اهتتداف در تتتابع هتتدف قبلتتی )         

         متغیر تصادفی با مقدار تصادفی            
و بتا احتمتال       

یتزی خطتی تصتادفی مقتدار میتانگین      ربندی برنامهشود. در فرمولمی   ϵ  تحت سناریو     

 ( )  ∑ بکاربرده شده است و در واقع عبارت اول پایداری پاسخ را نشان متی          

),......,(دهد. عبارت دوم در تابع هتدف   21 S       تتابع جریمته موجته استت، کته تخطتی ،

هتای  خطتی محتدودیت  کنتد. ت های کنترل تحت بعضی از ستناریوها را جریمته متی   محدودیت

آورد. با استقاده از ها مساله بدست می کنترل یعنی اینکه پاسخ غیر موجه تحت بعضی از سناریو

شتود و پایتداری   گیتری متی  انتدازه  ( ) رابطه بین پایداری پاسخ که از عبارت اولی  𝜔وزن 

د معیتاره  گیتری چنت  توان تحتت تصتمیم  شود میگیری میاندازه ( ) مدل که از تابع جریمه 

و پاسخ ممکن غیتر    ( ) کردن عبارت هدف کمینه ( )𝜔سازی شود. برای نمونه اگر مدل

تسلط یافته و منجتر بته    ( ) به قدر کافی بزرگ شود، عبارت  𝜔موجه باشد. در حالیکه اگر 

تتوان در  را متی  ( ) و    ( ) شود. بررسی در مورد انتخاب شتکل مناستب    هزینه بیشتر می

),......,(عات بسیاری مشاهده کرد. عبارت توستط متالوی   مطال 1 syyx     بصتورت زیتر ارائته

 شده است:

(9) σ( )  ∑       ∑  (   ∑       

 

  

)

  

 

 

 

 

 می( نشتان دهنتده آن استت کته تصتم     1معادلته )  انسیت پاسخ، وار ینشان دادن استوار یبرا

عتدم   یدارا یکوچتک در پارامترهتا   ریت متغ کیت  گتر یاست. به عبارت د ییباال سکیر یدارا

 افتته یوزن اختصتاص   λشود.  یریگ بزرگ در ارزش تابع اندازه راتییسبب تغ تواند یم تیقطع

( 7عبتارت درجته دو در معادلته )    کیت  شتود  یمت  دهیت که د مانطورپاسخ است. ه انسیوار یبرا

عبتارت درجته    یعبارت قتدر مطلتق بجتا    کیاز  یوتریکامپ اتیکاهش عمل یوجود دارد. برا

 نشان داده شده است: ریاند که به شرح ز دوم استفاده کرده
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(7.) σ( )  ∑       ∑  |   ∑       

 

  

|

 

 

 

 

 

نظتر گرفتته شتده    در  ویو تحتت ستنار   یقطعت  ریت بصورت غ یها نهیهز یبرخ قیتحق نیدر ا

ارائته   رزیت  صتورت  مستاله بته   نیت ا یداده شده در باال برا حیاستوار توض یساز نهیاست. مانند به

 :گردد یم

(  5771،ی)مالو یاضیرا در قالب مدل ر مساله یاضیمدل ر دیحاال ما با یاضیبا توجه به مدل ر 

 :به صورت زبر خواهد بود ی. که تابع هدف مالومیارائه ده

(11)      ∑       

 

 λ ∑   |     ∑         

  

|

 

  ∑∑∑       

   

              (  ) 

(12)      ∑       

 

 λ ∑   |     ∑         

  

|

 

  ∑∑∑       

   

              (  ) 

 
ف فوق بعلت دارا بودن قدر مطلق غیر خطی است و مستاله بتا معرفتی دو متغیتر     اما تابع هد

شتتتود. محتتتدودیت  ریتتتزی خطتتتی تبتتتدیل متتتی بصتتتورت زیتتتر بتتته برنامتتته   ،     جدیتتتد 

           ∑  گردد. به مدل اصلی اضافه می           

 

(13)     ∑          ∑   (          )   ∑∑∑       

     

 

 
(14)    ∑          ∑   (          )   ∑∑∑          
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 یمساله اصل های یتمحدود
 

(15)               ∑         

  

 

 

(16)               ∑         

  

 

مدل پایدار ارائه شده در بخش قبلی یک مساله برنامته ریتزی چنتد هدفته استت. در ابتتدا بایتد        

عادل با یک تابع هدف تبدیل نماییم . . در اینجا بتا استتفاده از روش   مساله را به یک مساله ی م

توانیم مستاله   می ی چند هدفهها ریزی خطی پارامتری یک رویکرد معمول برای حل مدل برنامه

 هتا  را با یک تابع هدف جایگزین نماییم . بدلیل اینکه دو تابع هدف هم مقیاس نیستند ابتتدا آن 

  نماییم که  می زیر نرمالیزهرا با استفاده از رابطه 
مقدار بهینه برای هر تابع هدف استت. بترای     

 مدل بهینه ارائه شده دو تابع هدف با معادله زیر جایگزین شده و منجر به یک هدفه شدن مساله

نام گذاری شتده     ،    شود. در این تحقیق ما فرض کردیم که دو تابع هدف به صورت  می

مدل بهینه سازی پایدار مساله تشکیل سلولی پویا بترای            بنای روش است. برم

تتابع هتدف             شود . مدل  می هر یک از این دو تابع هدف بطور جداگانه حل

 : شودبه صورت زیر فرمول بندی می

 
(17) 

       [𝜶
     

 

  
 ]  (  𝜶)

     
 

  
  

 

 است . ضرایب وزن برای عناصر تتابع هتدف داده شتده در معادلته بتاال           که 

 باشد.راحتی قابل حل مینماییم که به می باشد. با استفاده از معادله باال، مساله را یک هدفه می
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 تجزیه و تحلیل نتایج

 طیمتناستب بتا شترا    یعتدد  یالو صحت مدل بته حتل مثت    ییکارا یقسمت جهت بررس نیدر ا

بتا   یستتم یدر س Cplexپرداخته شده است. مثال ارائه شتده توستط ستالور     یواقع یایمسائل دن

بالقوه و  عیمرکز توز 2مثال شامل  نیحل شده است. ا Ram2  CUP = Core i5مشخصات 

له کتردن ستود حاصت    نهیشت یرا با توجه بته ب  انیمشتر یکه تقاضاها ستمطابق جدول ا یمشتر 9

 :ذکر شده است 3در جدول  یلی. اطالعات تکمندینما یبرآورده م
 مقدار  پارامترهای مثال ارائه شده -3جدول

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر

I 4       (   و   ) 

J 7        (   و    ) 

K 3         (    و    ) 

C 1          (   و   ) 

S 3          (  و  ) 

 10     (  و  )      

 (  و  )        (  و  )       

 (   و   )        (  و  )        

  iksh (     و   )     
 

 (  و ) 

     (0,1)u    

 

،  ارائته شتده   2پس از حل مدل با ابعاد ذکر شده در جدول فوق، نتتایج حاصتله در جتدول   

های سیستم است، برابر با سود حاصل که در واقع برابر با میزان درآمد پس از کسر هزینه است.

 .کندیان میهای سیستم را بباشد. جدول زیر درآمد و هزینهواحد پولی می 58377223
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 های سیستمدرآمد و هزینه -4جدول 

 42585611 درآمد فروش تک کاالیی

 35855611 ایدرآمد فروش بسته

 341111 تاسیس مرکز توزیع هزینه

 12323841 هزینه خرید محصوالت

 2848861 هزینه حمل و نقل تک کاالیی

 545211 ایهزینه حمل و نقل کاال به شکل بسته

 27547 وجودی سیستمی مها هزینه

 58355413 مجموع سود حاصله

زیرا ما باید معیار مبادله یا تعادل را بین توابع هدف مسئله به دست آوریم به همین منظور مستئله  

 ی زیر به دست آمده است.ها سناریو مورد حل قرار گرفت که جواب 9بار اجرا یا  9را در 

 سطح تقاضای برآورده شده -5جدول 

 سناریو هزینه ثابت سطح تقاضای ارضا شده قعیتقاضای وا
40 40 17917 1 

40 39 17150 1 

40 37 19750 3 

40 37 13110 1 

40 37 11130 5 

40 36 10900 1 

40 36 12151 7 

 تحلیل حساسیت مساله

در این بخش به منظور آگاهی از چگونگی رفتار مدل در مقابل تغییترات پارامترهتا، مثتال بیتان     

ر قسمت قبل را مورد تحلیل قرار داده و حساستیت متدل نستبت بته تتابع هتدف و نحتوه        شده د

تخصیصات بررسی خواهد شد. بدین منظتور حتاالت مختلفتی از مستاله عنتوان کترده و نتتایج        

شتود تصتمیمات متدیران مراکتز از     گردد. انجام تحلیل بر روی رفتار مدل باعث متی مقایسه می
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های الزم را انجتام دهنتد.   ریزید و برای تغییرات احتمالی برنامهاستواری بیشتری برخوردار باش

 های ارائه شده به شکل زیر خواهد بود:پس از حل مساله، تحلیل

 محاسبه مقادیر تابع هدف در تحلیل حساسیت با حذف امکان ارسال مستقیم -6جدول 

 - 42585611 42585611 درآمد فروش تک کاالیی

 - 35855611 35855611 ایدرآمد فروش بسته

 - 341111 341111 تاسیس مرکز توزیع هزینه

 - 12323841 12323841 هزینه خرید محصوالت

 - 2848861 2848861 هزینه حمل و نقل تک کاالیی

  313561 545211 ایهزینه حمل و نقل کاال به شکل بسته

 - 27547 27547 ی موجودی سیستمها هزینه

  58587443 58355413 مجموع سود حاصله

 - 1885 1885 قابلیت اطمینان سیستم

 

 ای:های کاهش یافته در ارسال مستقیم کاالهای بستهحذف هزینه 

در واقع با حذف این عامل، از ارسال مستقیم کتاال بته مشتتریان جلتوگیری شتده و بایتد حتمتا        

هتای سیستتم   هزینته های عملیاتی مربوط به پردازش کاالها در مرکز توزیتع اعمتال شتود.     هزینه

شود که با حذف امکتان ارستال مستتقیم کتاال، کته از طریتق       مشاهده می است. 1مطابق جدول 

یابد. قابلیت اطمینتان سیستتم   کاهش هزینه ارسال در مدل بیان شده بود، حاشیه سود کاهش می

 شود.دچار تغییر نمی

 اال با همراه حذف امکان ارسال مستقیم کحذف سطوح تخفیف در سفارشات به

 :ایهای ارسال بستهکاهش هزینه

، تنها نیازهای مشتریان با توجه به میزان سفارش ستطح اول تخفیتف در نظتر    تخفیفبا حدف سطوح 

 ها و نیز نحوه تخصیص مشتریان دارد. شود. حذف این عامل تاثیر بسیاری بر هزینهگرفته می
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 حذف سطوح تخفیف. مقایسه مقادیر توابع هدف در تحلیل حساسیت با -7جدول 

  39367480 42585611 درآمد فروش تک کاالیی

  28904442 35855611 ایدرآمد فروش بسته

 - 340000 341111 تاسیس مرکز توزیع هزینه

  49445469 12323841 هزینه خرید محصوالت

  2530528 2848861 هزینه حمل و نقل تک کاالیی

  275267 545211 ایهزینه حمل و نقل کاال به شکل بسته

  24144 27547 ی موجودی سیستمها هزینه

  15656514 58355413 مجموع سود حاصله

 - 1885 1885 قابلیت اطمینان سیستم

 

شود که بتا حتذف ستطوح تخفیتف و همچنتین حتذف امکتان ارستال مستتقیم          مشاهده می

تحتت تتاثیر قترار گرفتته و      هتا نقل، کلیه هزینته وای از طریق کاهش هزینه حملسفارشات بسته

 شود.یابد. قابلیت اطمینان سیستم دچار تغییر نمیسود نهایی سیستم کاهش می

 یریگ جهینت

 یابیت  مکان های بر مدل یکاال مبتن عیتوز ستمیس سازی نهیجهت به یاضیر یپژوهش مدل نیدر ا

 استت یر گترفتن س کاال بتا در نظت   عیتوز های سود بنگاه هیحاش سازی نهیشیبا هدف ب موجودی –

چنتد   فتات یاستتفاده از تخف  نیو همچنت  ای و بستته  کتاالیی  فروش محصوالت بته صتورت تتک   

فعتال شتده تحتت     عیت فروش محصتوالت در مراکتز توز   زانیواقع م درارائه شده است.  یسطح

 هتا  استت یس نیت که ا رایز باشد، یم یبند و بسته ییفروش به صورت تک کاال یها استیس ریتاث

 جتاد یا قطریت  از ونقتل  حمل های نهیباعث کاهش هز یاز طرف زیطح فروش و نس شیباعث افزا

فعتال شتده    عیمساله مرکز توز نی. در اگردد یبا سطح مجاز بارانداز در نقاط تقاضا م یهماهنگ

 نیت کته ا  دیت نما متی  ارائته  انیفروش محصوالت ختود بته مشتتر    متیق یرا برا یمختلف یها بازه

مراکتز شتده و از طترف     شتریب یفروش باعث سودآور زانیم شیطرف با افزا کیاز  فاتیتخف
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 یدر مشتتر  زهیت انگ جتاد یمتناسب با حجم سفارش کتاال، باعتث ا   متیاندک در ق رییبا تغ گرید

. البتته اعمتال   شتود  یمت  یستود مشتتر   شیمناستب باعتث افتزا    یزری که با انجام برنامه گردد یم

جبران  یبرا عیاما تفکر مراکز توز شود یاز درآمد مراکز م یباعث از دست رفتن بخش فیتخف

هتر   یرابت  انیمشتتر  تیت امتر باعتث تثب   نیت صورت است که ا نیسود از دست رفته بد زانیم نیا

 نیت در بلند متدت همچنتان سفارشتات ختود را از ا     انیمشتر نیا کهیبطور شود، یم عیمرکز توز

در  عیت کار مراکز توز نیبا ا. گردند یم لیتبد« وفادار انیمشتر»نموده و به  افتیدر عیمرکز توز

بتواننتد   شتود  یکته باعتث مت    افتت یتقاضتا دستت خواهنتد     شیاز رونتد افتزا   یبلند به سطح ثابت

بته   نیختود انجتام دهنتد. همچنت     تیجهت رشد و گسترش دامنه فعال یمتمرکز های یزری امهبرن

عتدم   طیمستاله تحتت شترا    یپارامترها یبرخ یواقع یایشدن مساله به مسائل دن کیمنظور نزد

 یزریت  برنامته  کترد یاز رو طیشترا  نایت  در مستاله  حل منظور به که اند در نظر گرفته شده تیقطع

فعتال   عیت استوار استفاده شده است. پس از حل مدل توسط نرم افزار، مکان و تعداد مراکتز توز 

هتر مرکتز    یستفارش اقتصتاد   زانیت م تیت مراکتز و در نها  نیت به ا انیمشتر صیشده، نحوه تخص

  است. مشخص شده
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 منابع

استفاده از با  نابزنجیره تامین  (.طراحی الگوی5373آقایی ، صدقیانی،قربانی زاده ، میکائیلی.)

، شماره 53، سال مطالعات مدیریت صنعتیتکنیک معادالت ساختاری ،فصلنامه علمی و پژوهشی 

 .553-71،ص 31

 یکپارچگیبا تمرکز بر  یا لهسه مرح نیتأم رهیمجدد زنج یزمانبند (5372.)ی. اکبراین یبهشت

 .721-575 ،ص 1، شماره 3 ،دورهدیتول یها ستمیدر س عیصنا یمهندس یها پژوهش هیمراحل آن. نشر

 نیتأم رهیزنج عیو توز دیتول ن،یتأم کپارچهی یزیر برنا مه .(5388، مومنی ، نالچیگر.)مقدم یصادق

 .88-95،ص 7، شماره 5 ،دورهیصنعت تیریمد هی. نشرکیژنت تمیالگور یریبا بکارگ

(. طراحی چندهدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن 7251گرانمایه )و ربانی. معنوی زاده. فرشباف 

مطالعات  ریسک اختالل تسهیالت، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی.

  .31-1(. 39)53 مدیریت صنعتی.

و  دیتول کپارچهی یمساله زمانبند یبرا کیژنت تمیگورال کی (5377ی.)راست ی،حجاز، خدابنده

 یها ستمیدر س عیصنا یمهندس یها پژوهش هی. نشرنیتأم رهیدر زنج یابیریبا در نظر گرفتن مس عیتوز

 .585-519 ،ص7، شماره 5 ، دورهدیتول

. نیتأم رهیزنج کیدر  عیو توز دیتول ن،یتأم کپارچهی یزمانبند (5373) . رنجبر.نی. نگیلیجم

 دانشگاه سمنان..اتیدر عمل قیتحق یرانیا یالملل نیکنفرانس ب نیهفتم

طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز  (.5371طاهری ، زندیه ، دری.)

 صنعتی مدیریت مطالعات پژوهشیفصلنامه علمی   مشارکتی، تبلیغات گرفتن نظر در با توزیع –تولید 

 .38-5،ص 52 شماره ،52 سال –

 یلبن یها فرآورده نیتأم رهیدر زنج عیو توز دیتول یزمانبند یکپارچگی. (5371.)یمرند ،یذگرد

حمل و  یمهندس یپژوهش-یانبوه ذرات. فصلنامه علم یساز نهیبه افتهیبهبود  تمیبا استفاده از الگور

 نقل.
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یابی در زنجیره تامین با  طراحی مدل ترکیبی منبع(.5371عادل آذر ، عابدینی ، افسر ، مطلق.)
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 ویا برای تدوین استراتژی افقی پ مدلی
 

 *سید محمد زرگر

 
 6/01/56تاریخ پذیرش: -01/8/59تاریخ دریافت:

 

 چکیده
های ضروری استراتژی سطح  پردازد که یکی از  بخشاین مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی می

وکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور  باشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسب بنگاه می

 های اشتراک منابعدلی برای ارزیابی فرصتتسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه، م

در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع، مرور ادبیات  وکارها طراحی شد. میان کسب

تقریبا جامعی صورت گرفت که متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات و استفاده از تجربه خبرگان 

منجر به ایجاد یک مدل پویا  شناسی سیستمپویاییصنعت برای تعیین رابطه میان آنها در قالب رویکرد 

برای ارزیابی اشتراک منابع شد. این مدل شامل عوامل تأثیرگذار بر فرایند اشتراک منابع و تعامالت 

دهد. اعتبار مدل با انجام های میان این عوامل را در طول زمان نشان میکه پویایی میان آنها است

های کامپیوتری،  سازی شناسی سیستم و با استفاده از شبیهرد پویاییهای اعتبارسنجی در رویک آزمون

مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اعتبار مدل برای استفاده در 

 کاره تأیید شد.وهای چند کسبهای مرتبط با اشتراک منابع در شرکت گیری تصمیم

 
های چندکسب تژی افقی، اشتراک منابع، شرکت: استراتژی سطح بنگاه، استراکلیدی گانواژ

 شناسی سیستموکاره، پویایی

  

 

 گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایراناستادیار *
 E- mail: m.zargar@semnaniau.ac.ir 
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 مقدمه

هایی مانند بنگاه، سازمان وکاره که با نامهای چندکسبامروزه شاهد رشد روزافزون شرکت

یشتر مدیران گیرند، هستیم؛ بسازی شده و هلدینگ مورد خطاب قرار میمادر، شرکت متنوع

استراتژی از پاسخ به این سؤال که چه فرایندهای تدوین  هنگام هااین نوع سازمانعامل 

زیرا آنها  ،زنندکند سرباز می وکارهای بنگاه ایجاد می مدیریتی بهترین عملکرد را در کسب

ریزی ابزارها و فرایندهای الزم برای پاسخگویی به این سؤال را ندارند. بیشتر فرایندهای برنامه

ها برای هایی که استراتژیست وکار مناسب هستند و چارچوب کسبهای سطح برای استراتژی

اند )کمپبل و  برند نامناسب یا غیرعملی از آب درآمدهتدوین استراتژی سطح بنگاه بکار می

های که در شرکت هایی(. اکثر ابزارها و مدل5387خلیلی و زرگر،  ؛5771 همکاران،

وکار را گیرد، واحدهای کسبتفاده قرار میچندکسب و کاره برای تدوین استراتژی مورد اس

از طرف دیگر تدوین استراتژی مناسب برای حداکثر نمودن منافع بنگاه کنند. مستقل فرض می

های  وکارها ارزش زیرا کسب ؛ خارج است هاوکار کسب از طریق اشتراک منابع از عهده خود

ای برای افزایش منافع کل بنگاه ذرهمتفاوتی را برای اشتراک منابع قائل هستند و حاضر نیستند 

نمایند غالباً وکاری که بطور مستقل عمل می واحدهای کسب. پوشی کنند از منافع خود چشم

 وکارهای داخل بنگاه های برقراری روابط متقابل میان کسبقادر نیستند منافع حاصل از پروژه

بطور کامل درک نمایند و اغلب های بیرون از بنگاه  را در مقایسه با تشکیل ائتالف با شرکت

-های مستقلی سروکار داشته باشند که بتوانند کنترل کاملی بر رابطه دهند با شرکتترجیح می

اشتراک منابع میان کسبمانند که در شان داشته باشند و از توجه به این نکته غافل می

یابی به روابط متقابل از اما در دست ،گیرد تمامی منافع به بنگاه تعلق می بنگاه داخلوکارهای 

بایست با شرکای ائتالف تقسیم گردد. های بیرونی برخی از منافع میطریق ائتالف با شرکت

تواند موجب ایجاد  وکاره می وکارهای یک شرکت چند کسب اشتراک منابع میان کسب

وکارهای آن گردد و سودآوری بنگاه را افزایش  های رقابتی چشمگیری برای کسب مزیت

های حاصل از اما شرط الزم برای تحقق این امر وجود مدلی برای ارزیابی منافع و هزینه؛  دهد

باشد. آنچه از جستجو در ادبیات مربوط به موضوع تدوین استراتژی در اشتراک منابع می
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آید این است که ابزار و مدل مناسبی برای ارزیابی اشتراک منابع میان سطح بنگاه برمی

ها وجود ندارد؛ و با توجه به گفته پورتر  در بنگاه 5دوین استراتژی افقیوکارها و ت کسب

-ای برای وجود یک شرکت متنوعکننده بدون استراتژی افقی هیچ منطق قانع»( که 5781)

وکارهای یک  شود که کسباهمیت این موضوع از اینجا ناشی می، «سازی شده وجود ندارد

وکارهای  هایی که عضوی از کسببرداری از فرصتی و بهرهبنگاه باید قادر باشند تا با شناسای

توانستند به طور مستقل کند، ارزشی بیشتر از حالتی که مییک بنگاه بودن برای آنها ایجاد می

 فعالیت کنند، خلق نمایند.

گیری کرد که بررسی تأثیر اشتراک منابع میان توان چنین نتیجهبندی مطالب فوق می با جمع

گیری در سطح بنگاه باشد و در اختیار داشتن ا باید یکی از ارکان اصلی تصمیموکاره کسب

برداری از اشتراک منابع میان مدلی که قادر باشد با انجام یک بررسی همه جانبه امکان بهره

لذا در  رسد. وکاره را فراهم سازد، ضروری به نظر می وکارهای یک شرکت چند کسب کسب

های موجود در روابط متقابل میان لی طراحی شود که بتواند پویاییمقاله حاضر قرار است مد

وکاره را نشان دهد و به مدیران آنها در تدوین وکارهای یک شرکت چندکسبکسب

 استراتژی افقی کمک نماید.

 پیشینه نظری 

 تعریف استراتژی افقی

یی است که هدف های اجراای از اهداف مرتبط، بلندمدت و برنامهاستراتژی افقی مجموعه»

های کاری مجزا و در عین حال به  برداری از روابط متقابل میان رشته غایی آن شناسایی و بهره

هدف از تدوین استراتژی افقی توسعه  (.337: 5771)هکس و مجلوف،« باشد هم مرتبط می

شود وکارهای یک بنگاه می روابط متقابلی است که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای کسب

 ةدر این مقاله استراتژی افقی به عنوان مجموع. (7222، 5778، 2انساین؛ 357: 5781)پورتر، 

برداری و ایجاد مزیت رقابتی از شود که هدف غایی آن بهرهتصمیمات و اقداماتی تعریف می
 

1 Horizontal strategy  
2 Ensign  
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وکاره  وکارهای یک بنگاه چند کسب طریق اشتراک منابع محسوس و نامحسوس میان کسب

 باشد. می

 تراک منابعسطوح اش
بندی منابع سازمان به منابع محسوس و نامحسوس، اشتراک منابع میان براساس تقسیم

توان در دو سطح اشتراک منابع محسوس  وکاره را می وکارهای یک شرکت چند کسب کسب

منابع به عنوان بخشی از جریان شتراک و نامحسوس مورد بررسی قرار داد. هر دو سطح ا

گیرند. هنگامی که پیوندد اما منابع و الزامات متفاوتی را دربرمیوع میعملیات سازمان به وق

معموالً بخشی از منابع  ،دهندوکار وظیفه یا فرایندی را بطور مشترک انجام می دو واحد کسب

گذارند و هنگامی که دانش فنی یا اطالعات خود را به محسوس خود را به اشتراک می

 (.7222ت )انساین، بع نامحسوس انجام گرفته اسگذارند، اشتراک منا اشتراک می

 
 مزیت رقابتی از دیدگاه مبتنی بر منابع

های محسوس و نامحسوس  ای از داراییدیدگاه مبتنی بر منابع شرکت را متشکل از مجموعه

 ،های مناسب برای استفاده از آنها ها در صورت وجود قابلیتکند که این دارایی قلمداد می

دهی ها با شکل آورند، و این شایستگیارز شرکت را به وجود میهای بشایستگی

-های سازمان موجبات دستیابی به مزیت رقابتی و در نتیجه سودآوری را فراهم می استراتژی

 (.7222سازند )هیل و جونز، 

کند که منابع داخلی شرکت در درجه اول به سمت ایجاد  دیدگاه مبتنی بر منابع پیشنهاد می

تی پایدار رانده شوند. استدالل این دیدگاه بر دو فرض کلیدی متکی است: اول مزیت رقاب

منابعی که در دسترس دارند، ناهمگن هستند، این  صنعت با توجه به های یک اینکه شرکت

یعنی هر شرکت دارای مجموعه منحصر به فردی از منابع است و فرض دوم اینکه منابع ناقص 

 (.7251ن، شوند )کول و همکارا جابجا می
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ها ناشی از منابعشان است که  کند که مزیت رقابتی پایدار شرکت دیدگاه مبتنی بر منابع بیان می

این منابع باید کمیاب و باارزش بوده و تقلید و کپی کردن از آن سخت یا غیرممکن باشد و 

 (.7251جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد )برومیلی و راوو، 

وکارهای یک  نشان داده شده است روابط متقابل میان کسب 5ل همانطوری که در شک

وکارها از طریق  سبکتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای وکاره می شرکت چند کسب

تواند در  گردد؛ این روابط متقابل که میپذیری آنها بر هزینه، کیفیت، نوآوری و انعطافتأثیر 

ها و یا روابط متقابل نامحسوس یعنی مشترک فعالیتقالب روابط متقابل محسوس یعنی انجام 

وکارها باشد با تأثیرگذاری بر ابعاد  ها یا دانش فنی میان کسببه اشتراک گذاشتن مهارت

 وکارها و در نتیجه آنافزایش تمایز یا پایین آوردن هزینه کسب تواند منجر بهمزیت رقابتی می

 مربوطه گردد. وکارهای ایجاد ارزش و افزایش سودآوری کسب

 
 نویسنده( وکارها )منبع: ایجاد ارزش از طریق روابط متقابل میان کسب: 5شکل 

 
 روابط متقابل و مزیت رقابتی پایدار از دیدگاه مبتنی بر منابع

یابی پورتر که بر نقش محیط و صنعت برای کسب موضع رقابتی  در مقابل دیدگاه موضع

مطرح گردید که منابع داخلی سازمان را عامل اصلی  کرد، دیدگاه مبتنی بر منابع تأکید می

کرد. بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف  کسب مزیت رقابتی قلمداد می

 ها اشتراک فعالیت

 اشتراک منابع 

 ها یااشتراک مهارت

 دانش فنی

 برتری در :

 هزینه

 کیفیت

 نوآوری

 پذیریانعطاف

 تمایز

 هزینه پایین

 سودآوری ایجاد ارزش
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ی که ها گردد. مدیرانتواند موجب برتری رقابتی شرکتها و تهدیدها به تنهایی نمیفرصت

کت نیز توجه کنند تا بتوانند باید به داخل خود شر دهندانجام می استراتژیک ریزیبرنامه

آیا شرکت  کنندعوامل استراتژیک داخلی یا همان نقاط قوت و ضعفی که احتماالً تعیین می

ها بهره گیرد و به طور همزمان از تهدیدها دوری گزیند را شناسایی قادر خواهد بود از فرصت

یابند اما از لی توسعه می(. اگرچه منابع غالباً به صورت داخ538: 7257نگر، ها کنند )ویلن و

وکاره نیز  وکارهای یک شرکت چند کسب طریق به اشتراک گذاشته شدن آنها میان کسب

توان هدف استراتژی افقی را خلق توان به مزیت رقابتی دست یافت. بر همین اساس میمی

از  وکاره دانست. وکارهای یک شرکت چند کسب ارزش از طریق اشتراک منابع میان کسب

وکارهای مختلف در بازارها و نقاط  با کسبوکاره  کسبچند های  اییکه شرکتآنج

د تا با اشتراک منابع میان ند این امکان را دارنپردازجغرافیایی متفاوتی به فعالیت می

ید و یا موجبات تمایز آنها از رقبایشان را نجویی نما های آنها صرفهوکارهایش در هزینه کسب

 د.نفراهم ساز

هایی را میان کند برای داشتن مزیت رقابتی پایدار مشتریان باید تفاوت ( بیان می5781) 5کوین

ها به دلیل منابعی که  محصول شرکت موردنظر و رقبایش تشخیص دهند که این تفاوت

 ایجاد شده باشد.  نداردشرکت دارد ولی رقبایش 

ینکه آیا یک منبع یا را به منظور بررسی ا VRIO7نیز، چارچوب  (7252بارنی و هسترلی )

شود یا خیر ارائه کرد. در چارچوب  قابلیت در سازمان منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار می

VRIO بایست پرسیده شود: برای تعیین توان بالقوه رقابتی یک منبع یا قابلیت چهار سؤال می 

فرصت محیطی  سازد تا از یک سؤال مربوط به ارزش: آیا این منبع سازمان را قادر می -5

 برداری نماید و یا یک تهدید محیطی را خنثی نماید؟بهره

 باشد؟های رقیب می سؤال مربوط به کمیابی: آیا این منبع در اختیار تعداد اندکی از شرکت -7

 

1 Coyne  
2 Valuable, Rare, Imitate, Organized  
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های فاقد این منبع در دستیابی به آن با عدم مزیت سؤال مربوط به تقلیدپذیری: آیا شرکت -3

 ؟ ای مواجه هستندهزینه

-های شرکت در جهت حمایتِ بهره ها و رویه سؤال مربوط به سازماندهی: آیا سایر سیاست -2

؟ بر بودن تقلید این منبع، سازماندهی شده است برداری از باارزش بودن، کمیاب بودن و هزینه

 (.85: 7252)بارنی و هسترلی، 

ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اینجا نیز قرار است نقش روابط متقابل میان کسب و کارها در 

-بررسی شود؛ لذا برای بررسی پایدار بودن مزیت رقابتی حاصل از روابط متقابل میان کسب

سازی مزیت رقابتی ایجاد شده با توجه به کمیابی منابع به اشتراک وکارها، توان رقبا در خنثی

 شود.گذاشته شده و دشواری تقلید این روابط متقابل، بررسی می

 ی برقراری روابط متقابلها هزینه

کند که  وکار را ملزم می روابط متقابل همیشه مستلزم هزینه است، زیرا واحدهای کسب»

افزایی  های تحقق هم. هزینه(335: 5781)پورتر،  «های مختلفی تعدیل کندرفتارشان را به شیوه

نگی و کنترل و های هماههای مستقیم: هزینهحاصل از برقراری روابط متقابل شامل هزینه

: 5778، ل و گولدبپذیری است )کمپ انعطاف و عدم سازشهای های غیرمستقیم: هزینه هزینه

11.) 

هایی وکار برای برقراری اشتراک منابع باید در زمینه: واحدهای کسب5های هماهنگیهزینه

. (335: 5781وفصل مسأله هماهنگ شوند )پورتر ها و حلبندی، تعیین اولویتمثل زمان

های سازی و نگهداری از سیستمتواند در قالب زمان اختصاص یافته مدیران و پیادهها میهزینه

 زمان مورد نیاز برای هماهنگی ممکن است چشمگیر باشد فناوری اطالعات باشد.

های متقابل کارها منجر به ایجاد وابستگیو: ایجاد روابط متقابل میان کسب7های کنترلهزینه

-تی در ارزیابیا(. این وابستگی ابهام335: 5781شود )پورتر، کارها به یکدیگر میواین کسب

آورد. لذا مسئولین کنترل وکارها به وجود میهای مدیران بنگاه از عملکرد هر یک از کسب
 

1 Coordination costs 
2 Controlling costs 
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وکارها ارزیابی عملکرد کسببه کارها در سطح بنگاه باید زمان بیشتری وعملکرد کسب

 دهد.های کنترل را افزایش میی خود هزینهبه نوبهاختصاص دهند. این امر 

هایی را به : تحقق روابط متقابل ممکن است مستلزم آن باشد که انجام فعالیت5سازشهزینه 

ای که برای هیچکدام از دو واحد کسب و کار مربوطه بهینه نباشد، ضروری کند )پورتر، شیوه

ای ممکن است مستلزم آن باشد که طراحی . برای مثال، مشارکت در ساخت قطعه(337: 5781

قطعه مورد نظر دقیقاً مطابق با نیازهای یک واحد کسب و کار از آب درنیاید زیرا باید نیازهای 

ی کسب و کارها ها واحد کسب و کار دیگر را نیز برآورده نماید. پورتر تفاوت میان استراتژی

به نظر گولد و ". (337: 5781د )پورتر، کنمعرفی می سازشهای را مهمترین عامل ایجاد هزینه

های ها در عوامل کلیدی موفقیت، فعالیتهای سازش با افزایش تفاوتکمپبل میزان هزینه

 (.59: 7228)کانل،  "یابداصلی و ترجیحات مشتری، افزایش می

ان وکار که از روابط متقابل میهای متقابل میان کسب: وابستگی7پذیریهای عدم انعطافهزینه

وکارها و بنگاه را کاهش دهد )پورتر، پذیری کسبشود ممکن است انعطافآنها ناشی می

 مشکالت بالقوه کسب و کار در -5(. عدم انعطاف پذیری دو شکل دارد: 332:  5781

موانع خروج از یک کسب و کار  -7 ،های رقابتی و تغییرات محیطیپاسخگویی به حرکت

روابط متقابل میان . شودط متقابل میان کسب و کارها ایجاد میکه برای بنگاه در نتیجه رواب

شود که مزیت وکارها در یک بنگاه در صورتی منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار می کسب

این رابطه متقابل بیشتر از هزینه آن باشد و تقلید کردن آن توسط رقبا نیز  حاصل از برقراری

 .(332: 5781 د )پورتر،دشوار باش

 یشینه تجربیپ

در پژوهشی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع به شناخت دانش  7251ویالسالرو در سال 

های پذیری شرکتسازی شده پرداخت. او بیان کرد که رقابتهای متنوعمرتبط در شرکت

نتقال برداری از دانش مرتبط با استفاده از فرایندهای اسازی شده به توانایی آنها در بهرهمتنوع
 

1 Cost of compromise 
2 Costs of inflexibility 
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چنین بیان کرد که بیشتر مطالعات موجود به دانش در داخل شبکه سازمانی وابسته است. هم

وکار، بر دانش بالقوه در سطح شرکت های کسبجای تمرکز بر جریان دانش میان بخش

های اند. در نتیجه مدیریت جریان دانش در میان شبکه دانش شرکت، در شرکتمتمرکز شده

بسیار کم است. در این تحقیق تالش شده است تا این شکاف تحقیقاتی با سازی شده، متنوع

تحلیل نتایج وهای مرتبط به هم و تجزیهمشخص و جدا کردن چهار نقش دانش در شرکت

بندی محصول در شرکت تقسیم 551نسبی عملکرد آنها از بین برود. بر اساس یک نمونه از 

های دیگر بهتر دهند  دانش را داشتند از بخش هایی که نقش ارائهسازی شده، بخشمتنوع

-هایی که نقش دریافت دانش را داشتند از تخصیص منابع داخلی سودی نمیبودند و بخش

 بردند. 

در پژوهشی میزان استقرار منابع و استراتژی شرکتی را که به  7251فولت و همکاران در سال 

وکاره های چند کسبزش در شرکتبررسی یک توجیه نسبتا جدید برای چگونگی ایجاد ار

پردازد را معرفی کارها میوپذیری در تخصیص منابع غیرمالی در میان کسبو داشتن انعطاف

پذیری در تخصیص منابع با های انعطافشود که نظریهکند. در این مقاله مشخص میمی

قاله ابتدا به وکاره متفاوت است. در این مکسبهای چندهای ایجاد ارزش در شرکتتئوری

بررسی مقاالت دیگر در این زمینه پرداخته شده است و سپس نظرات نویسنده در این 

 خصوص بیان شده است. 

ای به بررسی استفاده و اثربخشی مدلهای ارزیابی در مقاله 7252فیورنتینو و گرازال در سال 

مورد هم افزایی و  های جاری درافزایی در ادغام پرداختند. این مقاله به بررسی بحثهم

 پردازد. گذاری در مطالعات حسابداری و مالی میمدلهای ارزش

های کنند که یک توافق قوی در مورد استفاده همزمان از چند مدل به عنوان مدلآنها بیان می

افزایی بیشتر بستگی به مسیر ارزیابی و فرایند ارزیابی نسبت کنترل وجود دارد و اثربخشی هم

های این تحقیق نشان داد که باید به شرکتها در خصوص استفاده شده دارد. یافته هایبه مدل

شود برای افزایی هشدار داد و در عین حال پیشنهاد میهای نادرست همخطرات بالقوه تخمین
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افزایی استفاده گردد. این مقاله اولین های ارزیابی اثربخش همها از مدلموفقیت در ادغام

 هاست. افزایی در ادغامهای ارزیابی همبررسی جامع مدل

سازی کردن شرکت و عملکرد را بررسی کرد و بیان ارتباط میان متنوع 7251ویس در سال 

های آینده دچار تردید کرده است. مطالعات تجربی کرد این ارتباط دانشمندان را برای دهه

اما یک درک کلی و مشترک کند های مختلف نتایج متفاوتی را بیان میبسیار زیاد و تحلیل

شود. منطق اصلی این یافته سازی کردن مرتبط، منجر به بهبود عملکرد میوجود دارد که متنوع

دهد تا با به وکارهای شرکت به شرکت این اجازه را میاین است که وابستگی سبد کسب

 افزایی برسد. گذاری منابع به هماشتراک

افزایی و استراتژی افقی یک  ررسی نظریات مربوط به همبا ب 7255هیروآکی تاکااکا در سال 

های چند  ای برای ایجاد و بکارگیری استراتژی افقی در شرکت فرایند هفت مرحله

آگاهی از واقعیت موجود که با بررسی  -5اند. این مراحل عبارتند از:  وکاره ارائه کرده کسب

تشخیص روابط متقابل بالقوه که با  -7 شود.کارها حاصل میوهای افقی میان کسبهمکاری

بندی روابط اولویت -3 شود.های ارزش کسب و کارها مشخص میبررسی همپوشانی  زنجیره

نظارت  -9، سازمان دهی -1، هاتعیین اهداف و شاخص -1، تعیین رسالت -2، شناسایی شده

 .کردن و تنظیم دقیق روابط متقابل

هایی میان  افزایی ود بیان کرده است که چه نوع همدر پژوهش خ 7228سباستین کانل در سال 

پذیر است و چگونگی رسیدن به رشد سودآور بنگاه از طریق  ها امکان وکارهای بنگاه کسب

 وکاره را تشریح کرده است. های چند کسبوکارها در شرکت همکاری میان کسب

چه نوع تئوری  طی پژوهشی به این سوال پاسخ داده است که 7221گرهارد بنکه در سال 

نگر و عملی تضمین خواهد کرد که یک شرکت متنوع سازی شده جهانی،  فرایند محور کل

 وکارش مستقر کند.  ای را میان کسب هم افزایی بهینه

ای، درک صحیح از منابع سازمان را محور اصلی  در مقاله 7222پرسکات انساین در سال 

، مهارتها، دانش فنی میان ها اک فعالیتتشخیص چگونگی بدست آوردن ارزش از طریق اشتر

کند و برای درک بهتر از اشتراک منابع و روابط متقابل میان واحدهای سازمانی معرفی می
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کند که  دهد. وی تاکید می وکارهای بنگاه سه تفسیر از منابع و اشتراک منابع ارائه می کسب

بع تکنولوژیکی و انسانی به منظور ای برای ترکیب منا های افقی باید به عنوان شیوه استراتژی

  منتفع ساختن کل شرکت نگریسته شود.
 

 روش پژوهش

روشی برای توصیف  است که شناسی سیستم رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، پویایی

-اهمیت بکارگیری رویکرد پویایی. های پیچیده استکیفی، اکتشاف و تجزیه و تحلیل سیستم

 ای ازها در اثرتعامل میان مجموعه پدیده که در دنیای واقعی رفتار آن است در  سیستم شناسی

نوعی   سیستم شناسیپویاییی  ( . تفکر و شیوه7225)ارگان و همکاران، گیرد شکل می عناصر

ای برای تعیین چارچوب، فهم، درک و بحث  سازی رایانه سازی و مدل شناسی و شبیه روش

ده مدیریتی، صنعتی، اجتماعی و حتی پزشکی است. درباره بعضی موضوعات و مسائل پیچی

ها است و به عنوان روشی برای فهم رفتار پویا و  های پویا یک جنبه از نظریه سیستم سیستم

 (.5377رود )محقر و همکاران،  های پیچیده به کار می مستمر در سیستم

( 7( بیان مسئله، 5 :میشود گرفته نظر در زیر پویا مراحل و پیچیده موضوع یک بررسی برای

-طراحی گزینه (1( تست مدل، 2،  سازیتدوین مدل شبیه( 3های پویای مدل،  تدوین فرضیه

 (. 81: 7222)استرمن،  های بهبود سیستم و ارزیابی آن

استخراج شد و به  ثیرگذار در تدوین استراتژی افقی،پس از مرور مبانی نظری متغیرهای تأ

نفر از مدیران و کارشناسان  52له خبرگان تحقیق، شامل تأیید خبرگان رسید. در این مقا

وکاره با تحصیالت حداقل فوق لیسانس و های چندکسبریزی استراتژیک در شرکتبرنامه

وکاره بودند. پس از طراحی مدل، با های چندکسبسال سابقه کار در شرکت 51حداقل 

 سازی شد. کمی استفاده از نظرات خبرگان روابط بین متغیرها تعیین و مدل
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 های پژوهشیافته

 مدل پیشنهادی برای تدوین استراتژی افقی 
همانطوری که در  باشد، وکارهای آن می سودآوری کل بنگاه تابعی از مجموع سود کسب

قسمتی از مدل ارائه شده نشان داده شده است با فرض اینکه بنگاه مذکور دارای دو   7 شکل

وکار  آوری بنگاه تابعی از میزان سودآوری کسبواحد کسب الف و ب است. سطح سود

وکارها ممکن است منجر  باشد، الزم به ذکر است که اشتراک منابع میان کسبالف و ب می

بنابراین  ؛وکارها و افزایش سودآوری در دیگری گردد به کاهش سودآوری در یکی از کسب

ابع برآیند سود یا زیان خصوص اشتراک من گیری درمبنای تدوین استراتژی افقی و تصمیم

 باشد. وکارها می حاصل از اشتراک منابع برای کسب

 
 وكارها بر سودآوری بنگاه تأثیر سودآوری كسب:  2 شکل

 
توان اشتراک منابع میان می بر منابع، همانطوری که قبالً توضیح داده شد در رویکرد مبتنی

منابع نامحسوس مورد بررسی وکارها را در قالب اشتراک منابع محسوس و اشتراک  کسب

وکارهای یک  ها یا منابع میان کسب قرار داد که اشتراک منابع محسوس به اشتراک فعالیت

اشتراک منابع نامحسوس انتقال دانش فنی از شود و منظور وکاره اطالق می شرکت چند کسب

اشتراک  شودمشاهده می  3 باشد. همانطوری که در شکلوکارها می ها میان کسب و مهارت

وکارها که در مدل پیشنهادی هزینه،  های کسبمنابع محسوس و نامحسوس با تأثیر بر قابلیت
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-پذیری درنظر گرفته شده است، منجر به ایجاد مزیت رقابتی می کیفیت، نوآوری و انعطاف

نشینند و سریعاً وکار به مزیت رقابتی، رقبای آن بیکار نمی گردد. اما با دستیابی یک کسب

آیند که براساس دیدگاه مبتنی بر منابع در دد خنثی نمودن مزیت رقابتی حاصل برمیدرص

مانند و در این امر ناکام می شرایط به وجودآورند  آن،صورت دشواری تقلید و کمیاب بودن 

تواند منجر به افزایش شود که می مزیت رقابتی حاصل مزیت رقابتی پایدار محسوب می

 (.7252)بارنی و هسترلی،  گرددطه وکار مربو سودآوری کسب

 
 وكارها : تأثیر اشتراک منابع بر سودآوری كسب 3 شکل

 
وکارها  برقراری هرگونه اشتراک منابع ممکن است منجر به ایجاد سطحی از سازش در کسب

ای انجام شوند که برای هیچکدام از های به اشتراک گذاشته شده بگونه یعنی فعالیت ؛گردد

وکارها تأثیر منفی دارد اما  های کسبوکار بهینه نباشد که این امر بر قابلیت واحدهای کسب

تواند در نتیجه وکارها که می های کسب ها و رویهاین سطح سازش با تغییر در استراتژی

افزایش انگیزه برای ادامه اشتراک منابع کاهش یابد. افزایش یا کاهش سودآوری 

تواند منجر به تغییر در انگیزه برای از اشتراک منابع میهای سازمانی وکارها و حمایت کسب

ادامه اشتراک منابع گردد؛ همچنین انگیزه برای ادامه اشتراک منابع منجر به افزایش سرعت 

های هماهنگی میان  وکارها در اشتراک منابع و در نتیجه کاهش هزینه هماهنگ شدن کسب
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 2ل تأثیر این عوامل بر روی هم در شک گردد. وکارهای درگیر در اشتراک منابع می کسب

 نشان داده شده است.

 
 چگونگی تأثیر اشتراک منابع بر سودآوری بنگاه: 4شکل 

 ی مدل ها حلقه

 حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با سطح سازش

حلقه با هم ارتباط دو دهنده این  متغیرهای تشکیل، نشان داده شده 1همان طوری که در شکل 

برای مثال افزایش سودآوری بنگاه منجر به حمایت بیشتر مدیران ارشد بنگاه از  .مستقیم دارند

وکارها برای ادامه  هایی به کسب شود؛ این حمایت که در قالب ارائه مشوقاشتراک منابع می

دهد و منجر وکارها را برای ادامه اشتراک منابع افزایش می اشتراک منابع است، انگیزه کسب
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برداری  وکارها برای بهره های کسباستراتژی ی مجدد و همسوسازیبه انجام سازمانده

ها و  ها باعث کاهش تعارضشود؛ این همسوسازی استراتژیحداکثری از اشتراک منابع می

شود که حاصل آن افزایش  وکارهای درگیر در اشتراک منابع می سطح سازش در کسب

ی پایدار و در نهایت سودآوری ها است؛ در نتیجه مزیت رقابت های رقابتی آنقابلیت

 .یابد وکارها افزایش می کسب

 
 : حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با سطح سازش5کل ش

 

 های هماهنگی  لقه ارتباط سودآوری بنگاه با هزینهح

شود افزایش سودآوری بنگاه منجر به حمایت مشاهده می 1همان طور که در شکل شماره 

هایی  شود؛ این حمایت که در قالب ارائه مشوقتراک منابع میبیشتر مدیران ارشد بنگاه از اش

وکارها برای ادامه  کارها برای ادامه اشتراک منابع است، باعث افزایش انگیزه کسبو به کسب

شود که منجر به افزایش هماهنگی اشتراک منابع و یادگیری چگونگی انجام هماهنگ آن می

وکارها را افزایش خواهد داد که  یان کسبگردد، افزایش هماهنگی، سطح همکاری م می

حاصل آن کاهش فاصله سطح همکاری با همکاری مورد انتظار است؛ هر چقدر فاصله سطح 

همکاری فعلی با سطح مورد انتظار همکاری کمتر شود به تالش کمتری برای ایجاد هماهنگی 

سودآوری بنگاه

حمایت سازمانی از
اشتراک منابع

+

همسوسازی
استراتژی الف

سودآوری الف

+

سطح سازش الف
+

مزیت رقابتی پایدار
+الف

همسوسازی
استراتژی ب

سطح سازش ب

مزیت رقابتی پایدار ب سودآوری ب

+

+

+

R2 R1

های کسب و قابلیت 
کار الف

های کسب و قابلیت 
کار ب

+

+

+

+

انگیزه الف برای
اشتراک منابع

انگیزه ب برای
اشتراک منابع

+

+

+

+
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هماهنگی منجر به  های یابد و کاهش هزینهنیاز است و در نتیجه هزینه هماهنگی کاهش می

 گردد.افزایش سودآوری بنگاه می

 

 
 ی هماهنگیها : حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با هزینه6شکل 

 
 لقه ایجاد هماهنگیح

افزایش فرهنگ مشترک، استانداردهای  ،است شده  نشان داده 9همان طوری که در شکل 

منابع میان مشترک و اشتراک اطالعات باعث افزایش سطح هماهنگی در اشتراک 

وکارها سطح همکاری  شود، با افزایش هماهنگی میان کسبوکارهای یک بنگاه می کسب

یابد و در نتیجه فاصله بین سطح همکاری فعلی میان  وکارها افزایش می میان کسب

شود، با کاهش فاصله سطح فعلی  سطح همکاری مورد انتظار کمتر می وکارها و کسب

ه تالش کمتری برای ایجاد هماهنگی نیاز است؛ این حلقه همکاری و سطح مورد انتظار ب

 دهنده چگونگی دستیابی به تعادل میان سطح هماهنگی و همکاری مورد انتظار است. نشان

سودآوری بنگاه

هنگی هما هزینه 

هنگی هما

انگیزه الف برای
اشتراک منابع

حمایت سازمانی از
اشتراک منابع

+

+

+

-

انگیزه ب برای
اشتراک منابع

++

R3

R4

همکاری

همکاری فاصله 

تالش برای ایجاد
هنگی هما

+

+

-

+

هدف همکاری 

+
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 : حلقه ایجاد هماهنگی7شکل 

 
 حلقه ایجاد مزیت رقابتی پایدار

یشان نیز بیکار وکار به مزیت رقابتی از طریق اشتراک منابع رقبا با دستیابی واحدهای کسب

آیند؛ همان طوری که در  می مانند و درصدد خنثی کردن مزیت رقابتی حاصل شده برنمی

 ،وکارها افزایش یابد نشان داده شده است هرچقدر مزیت رقابتی ایجاد شده در کسب 8شکل 

شود؛ براساس دیدگاه مبتنی بر منابع در صورت  تالش رقبایشان برای خنثی کردن آن بیشتر می

مانند و مزیت شواری تقلید و کمیاب بودن شرایط بوجود آورنده آن، در این امر ناکام مید

تواند منجر به افزایش سودآوری شود و میپایدار محسوب می رقابتی حاصل مزیت رقابتی

  کسب و کارهای مربوطه گردد.

همکاری

گ مشترک هن فر
استاندارد مشترک

هنگی هما

اشتراک اطالعات

+++

+

-

تالش برای ایجاد
هنگی هما

+

+

هدف همکاری 

همکاری فاصله 

هنگی هما هزینه 

B1
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 : حلقه ایجاد مزیت رقابتی پایدار8شکل 

 
 اعتبارسنجی مدل

 رفتار صحت از اطمینان ها، سیستم شناسیپویایی در اعتبارسنجی دفرآین نهایی هدف

 ؛است مهم و کلیدی موضوع این  .است سازی ل مد فرآیند به توجه عین در مدل ساختاری

 های )استراتژی مختلف ساختارهای ارزیابی ، مسیست پویایی هایمدل نهایی هدف چرا که

 قصد ها، سیستم پویایی هایمدل که این هب توجه با .است سیستم رفتار بر مؤثر مختلف(

 ،اعتبارسنجی در لذا ارائه نمایند، تحلیلی سیاست، هر درازمدت هایپیامد مورد در تا دارند

 مقداری به نقطه نقطه بینیپیش تا باشد سیستم ساختاری رفتار تولید میزان بر باید تمرکز

سودمند بودن مدل براساس صورت  مرحله اعتبارسنجی مدل بیشتر به دنبال بررسیمتغیرها. 

توان  (. برای دستیابی به این اطمینان می89: 7222مسئله و اهداف تعریف شده است. )استرمن، 

های رفتار خالف قاعده، شرایط حدی، تحلیل حساسیت، ارزیابی ساختار، کفایت  از آزمون

قاعده به شرح زیر  های ارزیابی ساختار، رفتار خالف مرز بهره گرفته شود که نتایج آزمون

 است: 

دهد که تغییر یا  آزمون رفتار خالف قاعده به این سؤال پاسخ میآزمون رفتار خالف قاعده:  

شود یا خیر؟ برای انجام این آزمون  حذف مفروضات مدل منتج به رفتارهای خالف قاعده می

 برخی از مفروضات مدل تغییر داده شد.

مزیت رقابتی پایدار
الف تالش رقبای الف برای خنثی

سازی مزیت رقابتی

+

خنثی سازی مزیت
رقابتی الف

+

-

کمیابی منابع رقبای
الف

دشواری تقلید رقبای
الف

B2
مزیت رقابتی پایدار ب تالش رقبای ب برای خنثی

سازی مزیت رقابتی

+

خنثی سازی مزیت
رقابتی ب

+

-

دشواری تقلید رقبای بکمیابی منابع رقبای ب

B3
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است که حمایت سازمانی از اشتراک منابع تابعی از مدل طراحی شده بر این فرض استوار  

سودآوری بنگاه است، حال اگر فرض شود حمایت سازمانی از اشتراک منابع، یک متغیر 

شود  مشاهده می 7تصادفی است که ارتباطی با سودآوری بنگاه ندارد همانطوریکه در شکل 

 گردد. باعث ایجاد رفتار خالف قاعده در سودآوری بنگاه می

 
 : رفتار خالف قاعده سودآوری با فرض تصادفی بودن حمایت سازمانی9شکل

 
 آزمون ارزیابی ساختار

هدف از آزمون ارزیابی ساختار تعیین تطابق ساختار مدل با دانش توصیفی مرتبط با سیستم و 

و صحیح بودن ساختار دهیِ رفتار متغییرهای بررسی منطقی بودن قواعد تصمیم در شکل

های مختلف مدل برای تعیین تطابق ساختار مدل با است. به همین منظور بخش مدلمعادالت 

 دانش توصیفی موجود مورد آزمون قرار گرفته است که  نتایج آن به شرح زیر است.

وکارها، سودآوری شود با افزایش سودآوری کسبمشاهده می 52همان طوری که در شکل 

ختار مدل با دانش توصیفی موجود در خصوص یابد و بالعکس. تطابق سابنگاه افزایش می

 تمامی متغیرهای مدل تأیید شد.
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 : ارزیابی ساختار سودآوری بنگاه11شکل 

 
 سازی سناریوهای مختلفپیاده

قسمت بعد از تایید اعتبار مدل طراحی شده دو سناریوی اشتراک منابع نامحسوس و در این 

شود. متغیر اهرمی که موجب  سازی می ههای مختلف پیاد اشتراک منابع محسوس در حالت

تواند اشتراک منابع گیری این دو سناریو شده است نوع اشتراک منابعی است که میشکل

-محسوس یا نامحسوس باشد. دلیل انتخاب این متغیر اهرمی رفتار متفاوتی است که انتظار می

ابع محسوس و های ایجادکننده سودآوری بنگاه در حالت اشتراک منرود در مکانیزم

 نامحسوس مشاهده شود، که در مبانی نظری نیز به آن اشاره شده است.
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 سناریوی اشتراک منابع نامحسوس
وکارهایی که اقدام به اشتراک کسب از آنجاییکه در مبانی نظری، میزان مرتبط بودن استراتژی

ابع اشاره شده بود و این های اشتراک منکنند به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد هزینهمنابع می

-وکارها است لذا میزان مرتبط بودن استراتژی کسبمتغیر تابع تصمیمات استراتژیک در کسب

وکارها به عنوان یک متغیر اهرمی در نظر گرفته شد که در سناریو حاضر چهار حالت برای آن 

ت، مرتبط نامگذاری شده اس 5-5لحاظ شده است. در حالت اول که در خروجی مدل سناریو 

اند در سطح بسیار  وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نموده های کسب بودن استراتژی

نامگذاری  7-5( در نظر گرفته شده است و در حالت دوم که در خروجی مدل سناریو 5/2کم )

در  اند وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نموده های کسب شده است، مرتبط بودن استراتژی

های مدل در  ( در نظر گرفته شده است الزم به ذکر است که مابقی ورودی7/2سطح بسیار زیاد )

دهد در اشتراک  نشان می 55که شکل همانطوری هر دو حالت یکسان در نظر گرفته شده است.

ها درسطح باالیی قرار دارد در مقایسه با  منابع نامحسوس، هنگامی که مرتبط بودن استراتژی

های در سطح پایینی قرار دارد تفاوتی در سودآوری بنگاه  که مرتبط بودن استراتژی میهنگا

 .شود مشاهده نمی
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 ها : رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع نامحسوس با سطوح مختلف مرتبط بودن استراتژی11شکل 

 سناریو، اهرمی هایمتغیر نامگذاری شده است 3-5در حالت سوم که در خروجی مدل سناریو 

سطح فرهنگ مشترک، استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان 

، در نظر گرفته اند وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نموده کسبوکارها  کسب

سطح فرهنگ مشترک، استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای  است.  شده

( در نظر گرفته شده است؛ و در حالت 5/2کارها در سطح بسیار کم )و هماهنگی میان کسب

نامگذاری شده سطح فرهنگ مشترک، استانداردهای  2-5چهارم که در خروجی مدل سناریو 

( 7/2وکارها در سطح بسیار زیاد ) مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان کسب

نشان داده شده است در اشتراک منابع  57ل که در شکهمانطوری .در نظر گرفته شده است

وکارهایی که اقدام به  نامحسوس، فرهنگ و استاندارد مشترک و انتقال اطالعات میان کسب

 اند تاثیر چشمگیری بر رفتار سودآوری بنگاه دارد. اشتراک منابع نموده

 
 یرهای تاثیرگذار بر هماهنگی: رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع نامحسوس با سطوح مختلف متغ12شکل 
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 سناریوی اشتراک منابع محسوس

. متغیر اهرمی در این سناریو، اشتراک منابع صورت گرفته از نوع اشتراک منابع محسوس است

وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع محسوس  های کسب این سناریو مرتبط بودن استراتژی

برای اشتراک منابع محسوس در نظر گرفته شده  اند است. در این سناریو چهار حالت نموده

نامگذاری شده است، مرتبط بودن  5-7است. در حالت اول که در خروجی مدل سناریو 

اند در سطح بسیار  وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نموده های کسب استراتژی

 7-7سناریو  ( در نظر گرفته شده است و در حالت دوم که در خروجی مدل5/2کم )

وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع  های کسب نامگذاری شده است، مرتبط بودن استراتژی

( در نظر گرفته شده است.  الزم به ذکر است که مابقی 7/2اند در سطح بسیار زیاد ) نموده

 53که شکل های مدل در هر دو حالت یکسان در نظر گرفته شده است. همانطوری ورودی

وکارهایی که اقدام  های کسب دهد در اشتراک منابع محسوس، مرتبط بودن استراتژی نشان می

 . اند تاثیر زیادی بر سودآوری بنگاه دارد به اشتراک منابع نموده

 

 
 ها : رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع محسوس با سطوح مختلف مرتبط بودن استراتژی13شکل 
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اهرمی  هایمتغیر، نامگذاری شده است 3-5اریو در حالت سوم که در خروجی مدل سن

سطح فرهنگ مشترک، استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی  سناریو،

، است. اند وکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نموده کسبوکارها  میان کسب

برای هماهنگی میان  سطح فرهنگ مشترک، استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم

( در نظر گرفته شده است؛ و درحالت چهارم که در 5/2وکارها در سطح بسیار کم ) کسب

نامگذاری شده سطح فرهنگ مشترک، استانداردهای مشترک و  2-5خروجی مدل سناریو 

( در نظر 7/2وکارها در سطح بسیار زیاد ) انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان کسب

 .است گرفته شده

 
 : رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع محسوس با سطوح مختلف متغیرهای تاثیرگذار بر هماهنگی14شکل 

نشان داده شده است در اشتراک منابع محسوس، فرهنگ و  52همانطوریکه در شکل 

 اند وکارهای که اقدام به اشتراک منابع نموده استاندارد مشترک و انتقال اطالعات میان کسب

 تاثیر چشمگیری بر رفتار سودآوری بنگاه دارد.
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 گیری نتیجه

وکاره، ایجاد مزیت  های چند کسب وکارهای شرکت های موجود برای کسب یکی از فرصت

باشد و هدف از تدوین  وکارهای بنگاه می رقابتی از طریق اشتراک منابع با سایر کسب

باعث ایجاد مزیت رقابتی برای  توانند استراتژی افقی توسعة روابط متقابلی است که می

گیری در خصوص وکارها و افزایش سودآوری بنگاه گردند. استراتژی افقی به تصمیم کسب

شود، از مرور وکاره مربوط می وکارهای یک شرکت چند کسب اشتراک منابع میان کسب

د وکارها در صورتی مفی توان نتیجه گرفت که اشتراک منابع میان کسبادبیات پژوهش می

فایده است که باعث افزایش سودآوری کل بنگاه گردد؛ در این مقاله طبق دیدگاه مبتنی بر 

وکارها در دو سطح اشتراک منابع محسوس و اشتراک منابع  منابع اشتراک منابع میان کسب

نیز برای درک بهتر از اشتراک  7222نامحسوس مورد بررسی قرار گرفت که انساین در سال 

نابع را در دو سطح منابع محسوس و غیرمحسوس بررسی کرده است. نتیجه منابع، اشتراک م

وکارها برای اشتراک های کسبشده نشان داد مرتبط بودن استراتژیسازیسناریوهای شبیه

منابع محسوس از اهمیت باالیی برخوردار است و در خصوص اشتراک منابع نامحسوس تأثیر 

ساس نتایج حاصل از مرور ادبیات در این مقاله میزان چندانی بر سودآوری بنگاه ندارد. بر ا

وکارها به ایجاد مزیت رقابتی مبنای تعیین ارزشمندی  کمک اشتراک منابع میان کسب

اشتراک منابع قرار گرفت. اشتراک منابع از طریق تأثیرگذاری بر کارایی، کیفیت، نوآوری و 

. اما در صورت ایجاد مزیت رقابتی، پذیری سازمان قادر به ایجاد مزیت رقابتی است انعطاف

آیند. که درجة رقبای سازمان فوراً درصدد خنثی نمودن مزیت رقابتی ایجاد شده بر می

دشواری تقلید آنها از روشی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شده است و میزان کمیابی منابع 

شود، ها میمورد نیاز برای ایجاد آن مزیت رقابتی نقش چشمگیری در عدم موفقیت آن

های سازمان بخصوص مدیریت عالی  مجموعة موارد مذکور بعالو  حمایت سایر بخش

کننده میزان پایدار بودن مزیت رقابتی ایجاد شده است. مزیت رقابتی پایدار  سازمان، تعیین

شود. الزم به ذکر است که اشتراک منابع وکارها می منجر به افزایش سودآوری در کسب

باشد؛  نیز در پی دارد که اهم آنها هزینه سازش و هزینه ایجاد هماهنگی میهایی را  هزینه
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که برای هیچکدام از دو  باشد ایها به شیوه مستلزم انجام فعالیتممکن است اشتراک منابع 

د؛ این سطح از سازش با گذشت زمان و تغییر و سازگاری وکار مربوطه بهینه نباش واحد کسب

در قالب . هزینه هماهنگی نیز که یابد وکارها با یکدیگر کاهش می های کسب بیشتر استراتژی

شود و استمرار اشتراک منابع متجلی می سازی و نگهداری زمان اختصاص یافته مدیران و پیاده

های مدیران ارشد و افزایش تمایل به ادامة از طریق یادگیری با گذشت زمان، افزایش حمایت
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Abstract 

This paper addresses the issue of horizontal strategy formulation, an 

essential part of corporate-level strategy, based on sharing resources 

among businesses. Therefore, in this study, a model was developed to 

evaluate the opportunities for sharing resources among businesses in 

order to facilitate strategic decision-making at the corporate-level. In 

line with the mentioned goal for designing a comprehensive model, 

literature was reviewed extensively and variables extracted from 

literature review and experience of industry experts were used to 

determine relationship between them in the form of dynamic approach 

leading to the creation of a dynamic model to evaluate sharing 

resources. This model includes affective factors on the process of 

sharing resources and their interaction that shows the dynamics of 

these factors over time. Model validity was done in the system 

dynamic approach via validation tests and computer simulations. 

Based on the obtained results, the validity of the model was confirmed 

for making decisions on resource sharing in multi-business firms. 

 

Keywords: Corporate Level Strategy, Horizontal Strategy, Resource 

Sharing, Multi-Business Firms, System Dynamics  
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Abstract 

In this study, a multi-objective mathematical model is developed to 

optimize the distribution network in a three level supply chain based 

on the inventory location- models with the aim of locating distribution 

centers. also, appropriate allocation of customers in order to maximize 

coverage of the demand, increasing sales through discount policies 

and ultimately improving the transportation system by selling the 

package of products agaainst individual sales is considered. On the 

other hand, the policy of selling pakages, Increases the total sales and 

their profit margin by creating appropriate price for the customrers. 

Due to the circumstances, each distribution center has specific 

reliability level which the proposed model tries to maximize it. In 

order to make the model more realistic, some parameters have been 

considered under conditions of uncertainty and robust planning 

techniques have been used to solve it, finally, to validate the presented 

model, and instance according to real-world problems were solved by 

GAMS software. The Results are presented in details 

Keywords: Inventory Location, Multi-Level Planning, Discount Policy,  

Robust Programming. 
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Abstract 

Environmental concerns have spurred an interest in studying green 

supply chain. Nowadays, governmental and non-governmental 

organizations consider environmental management as a strategic 

requirement having numerous benefits. Therefore, they effort to 

increase customers' satisfaction and market share considering external 

factors like environmental consequences in addition to internal 

factors. In this paper, a bi-objective mixed integer programming 

model is developed to identify the optimal location for manufacturers 

and disassembly sites in a green supply chain network designed to 

address the role of the reliability (failures and operating) of facilities 

and vehicles to ensure effective stream among supply chain network, 

the objective functions are defined as total cost minimization, and 

total co2 emissions minimization. Besides, uncertainties on the 

network design are investigated through two-stage stochastic 

programming, with respect to the fact that the model is non-linear and 

bi-objective, at first, an approach is presented to linearize it and then 

the proposed bi-objective mathematical model is solved as a single-

objective one by compromise programming method. The effectiveness 

of the proposed model is demonstrated by using of a numerical 
example derived from a real case. 

 

Keywords: Green supply chain, Stochastic programming, Compromise 

optimization method, Location. 
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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the impact of two important 

component of strategic cost management (SCM) (executional cost 
management and structural cost management) on financial performance. For 

this purpose, one specific context is investigated, namely environmental 

costs. The environmental costs reflect an ‘executional’ aspect aimed at 
managing, controlling and optimizing costs for a given environmental 

strategy, but also a ‘structural’ aspect based on their influence on the firm's 

cost structure notably in terms of product design, raw materials used and 
operational process design. Survey data have been collected on a sample of 

126 Esfahan’s manufacturing firms. In order to analyze the research 

hypotheses Pearson correlation matrix and the structural equation model 

were used. According to the research findings, tracking of environmental 
costs and implementation of environmental initiatives have significant 

effects on financial performance. Executional cost management (the tracking 

of environmental costs) and structural cost management (the implementation 
of environmental initiatives) are related to each other and they act together to 

contribute to financial performance. Finally, through improving the current 

cost structure and providing new initiatives regarding cost structure, the 
tracking of environmental costs has influence on financial performance.  

 

Keywords: Strategic Cost Management, Tracking of Environmental Costs, 

Implementation of Environmental Initiatives and Financial Performance  
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Abstract: 
Input and output selection in Data Envelopment Analysis (DEA) has many 
important. In this research, inputs and outputs of reginal power companies are 

selected with artifitial neural network. The application of neural network in the 

selection of inputs and outputs of reginal power companies is not a precedent in 

the literature and it is considered the main advantage of the proposed method. In 
order to train two layers MLP neural network, after presenting of error 

resilience, learning method was used. After neural network training, neural 

network performance is examined by using the test set. RMSE value for 15 test 
set equals 0/0269 which reflects the high accuracy of training network. The 

Sensitivity Analysis of the studied parameters which are the same inputs and 

outputs of Data Envelopment Analysis, with ten percent increase of parameter, 
compared to the prior one was carried out and output relative error average for 

neural network parameters was calculated. Based on the output relative error 

average, inputs and outputs were determined. By comparing the efficiency 

scores of regional electricity companies before and after reducing the number of 
variables, it is noticed that the number of efficient companies during the above 

four periods decreased from 50 percent to 11 percent. Finally, the neural 

network application in inputs and outputs selection of the regional electricity 
companies was unprecedented in the literature and this is the main advantage of 

this method. 

Keywords: Input and Output Selection, Data Envelopment Analysis, 

Performance Evaluation, Neural Network, Window Analysis, Regional 
Electricity Companies. 
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Abstract 

Purpose of this research is to study criteria of sustainable supply 

chains in petrochemical industry. The research approach was both 

explorative and explanatory by using mixed methodologies for 

collection and analysis of data. It started with qualitative meta- 

synthesis of criteria of sustainable supply chains in former 

publications by using MAXQDA software. Afterwards, the identified 

criteria were quantitatively analyzed based on Delphi-fuzzy, 

DEMATEL and analytic network process (ANP) methodologies. 

Therefore, in this step the questionnaires was completed by 23 experts 

of Petrochemical industry, who were selected by purposive sampling. 

In total, fifteen criteria of sustainable supply chains were identified 

and classified. In the quantitative analysis, the three criteria of 

"organization & corporate-centric", "environmental management" and 

"environmental pressures" were rated as the most critical criteria. This 

study highlights the importance of criteria as well as the strength of 

interrelationships among criteria of sustainable supply chains in 

petrochemical industry. The research results can be beneficial for 

decision makers to prioritize their resources, actions, and strategies in 

steering supply chains sustainable development.  

 

Keywords: Sustainable Supply Chain, Mix Approach, Meta-Synthesis, 

Analytic Network Process (ANP), DEMATEL 
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Abstract 
In this paper, decisions about different phases of crisis management cycle 

are modeled in the form of an integrated mathematical programming model 
based on the assumption of the real situation of the crisis. Goals are 

minimizing the number of injured people who are not serviced and 

minimizing the cost of relief supplies in affected areas. Simultaneous 
optimization of locating problems of relief bases, allocation of resources, 

distribution and delivery of relief supplies and evacuation of injured (pre and 

post-crisis situations) are among the innovations of this research. Therefore, 

scenarios based on existing faults (four faults) in region one of city of 
Tehran are considered. In this study, first, we present a binary integer 

programming model. To validate the model, the Epsilon Constraint method 

in software environment of GAMS with the Cplex solver has been used to 
solve the problem in small scale. To solve the problem in large scale, we 

have investigated a case study using the data of relief bases in region one of 

Tehran city. The case study was also investigated using non-dominant 
sorting Genetic approach. The results of the research show that the non-

dominant sorting Genetic approach can solve the model with the least error 

than the exact solution and in less time. 
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Abstract 

Within two recent decades, the complexity of business environment, 
dynamics, uncertainty and higher environmental fluctuations, concepts such 

as globalization and increasing competition made many changes in the 

equations ruling on the industries supply chain. In such conditions, the 
businesses must make themselves ready for encountering the continuous flow 

of challenges such as economic crises, sanctions, exchange rate and prices 

fluctuations, limitations of manufacturing system or natural disasters. 

“Resiliency” is one of strategies for dealing with such challenges. The present 
study aims to review the studies based on the strategic position of 

pharmaceutical industry as a part of society’s health system and present here 

the resilient supply chain model. For this purpose, in addition to 
contemplating in the literature review, interview to the experts and using 

Delphi method, the resilient elements and indices of supply chain were 

identified and extracted, and a questionnaire was designed and provided to the 
population of pharmaceutical industry. The results were analyzed using 

structural Equations modeling technique and Lisrel software, and the 

proposed model of research was accepted upon explaining the associations 

between factors. This model studied the relationship between elements such 
as drivers, vulnerabilities, capabilities and empowerments of supply chain and 

their effect on each other. Summary of study indicates that the managers of 

pharmaceutical industries through making or using the capabilities and 
strengthening the empowerments can reduce the factors that make the 

companies susceptible for the disruption, and achieve the required resiliency 

to deal with them.                                                                                        

Keywords: Supply Chain Resiliency, Disruption, Vulnerability, Capability, 
Empowerment     
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Abstract 

In today's competitive and global economy, the life and activity of the 

organization is determined by the ability to compete and adopt the most 

appropriate policy against environmental changes. In this regard, the 

knowledge about the performance of all aspects of the organization is 

vital for management decisions. Although extensive studies has been 

carried out in evaluating the performance of organizations through the 

balanced scorecard (BSC), but there are defects such as focusing on a 

one-way causality, ignoring the replacement between indexes and 

between the four-way, and equality between weighted value of indexes. 

In the present study, focusing on the casual relationships between 

factors and also between the direction and strength of these 

relationships, we tried to improve the balanced scorecard method. To 

do this, first all the relationships between the four dimensions of BSC 

were determined using fuzzy cognitive map, and it was then used to 

obtain a network structure, which was used later to create a network 

data envelopment analysis (NDEA) model. Finally, this model was 

used to evaluate the performance in Maskan Bank of Fars province. 

The results show that between 82 branches investigated, 15 branches 

were efficient and the others inefficient. 

Keywords: Performance Assessment, Balanced Scorecard, Fuzzy 

Cognitive Map, Data Envelopment Analysis (DEA), Network Data 

Envelopment Analysis (NDEA). 
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Abstract 

Supply chain collaboration has been recognized as a potential business 

differentiator and a source of creating competitive advantage. One of 

the most common collaborations in the supply chain is vendor managed 

inventory. In this paper, a two echelon supply chain with one vendor, 

multi retailers and multi products under VMI contract is investigated. 

After producing, the products are sent to retailers cyclically (i.e., 

retailer1-retailer2-retailer1 for a two retailer system) and there are n 

deliveries to each retailer in a single production setup. Due to 

uncertainty of the warehouse capacity for both echelons of the chain, 

and also the changing market conditions, stochastic constraints of 

warehouse capacity and budget are considered for both echelons. The 

principle aim of the paper is to minimize the total cost of the supply 

chain by optimizing the order quantity of each product for each retailer. 

At the end a numerical example of the model is solved by GAMS24.1.2 

software. The sensitive analysis on the partnersؘ parameters cleared that 

the parameters of the vendor is more effective to mitigate the total cost 

of the supply chain.           

 

Keywords: |Vendor Managed Inventory; Cyclical Replenishment; 

Stochastic Warehouse Capacity and Budget of The Supplier and 

Retailers
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