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Abstract 
Integration of supply chain decisions reduces costs and delivery time to 
customers, but uncertainty in supply chain offending parameters, including 
demand, disrupts this integration. This demand uncertainty has led to an 
increase in interest in the use of probabilistic planning and simulation 
models in supply chain modeling. Therefore, the overall purpose of this 
study was to model and develop a multi-level, multi-product, multi-period 
supply chain network model with conflicting objectives such as cost 
minimization, delivery time minimization, and maximizing system-wide 
reliability. The supply chain network under study had 4 levels or subsystems 
of suppliers, manufacturers, distributors and retailers. In this study, it was 
assumed that demand is random and follows a probabilistic distribution 
function. Therefore, the simulation technique was used to estimate costs 
including shipping costs and lost sales costs and other costs. After 
developing a multi-objective model, for the studied problem, scenario 
building was done based on different perspectives on inventory levels 
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(minimum inventory, maximum inventory and average inventory level) and 
based on each scenario, values related to the objectives were estimated. In 
the end, based on the Parthian answers obtained for each case of the model, 
based on Vickor decision-making method, the final ranking of the answers 
and selection of the best case from the proposed model was performed. 
Results show that the second scenario, considering the average inventory 
level, was selected as the best solution for the described model. 

Keywords: Supply Chain, Multi-Objective Model, Stochastic Demand, 
Simulation-Based Optimization, Scenario. 
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 کردی: رویتصادف يبا تقاضا نیتأم رهیتوسعه مدل چندهدفه زنج
 ویسنار نیو تدو يسازهیبر شب یمبتن يسازنهیبه

 مقدم  یصالح مایش
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ،يدکتر يدانشجو

 واحد تهران جنوب، تهران.
  

 فرد  يتقو یمحمدتق
و  تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد ،یعلمئتیاستاد، عضو ه

 تهران. ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،يحسابدار
  

 پور اسفدن قنبر عباس
واحد تهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ار،یاستاد

 جنوب، تهران.
  

  ییرضایابوتراب عل
واحد تهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يو حسابدار تیریدانشکده مد ار،یاستاد

 جنوب، تهران.

 چکیده
یان مشتر به هاسفارش لیزمان تحوو  هانهیهزکاهش  منجر به نیتأم يهارهیزنجدر تصمیمات  يسازکپارچهی
را دچار  يسازکپارچهیتقاضا، این  ازجمله نیتأمولی عدم قطعیت در پارامترهاي متخلف زنجیره  شودیم

 يزیربرنامه يهامدلدر استفاده از  يمندعالقه. این عدم قطعیت در تقاضا، منجر به افزایش کندیماختالل 
شده است. بنابراین هدف کلی از این پژوهش،  نیتأم يهارهیزنج يسازمدلدر  يسازهیشبو احتمالی 

با اهداف متعارض  يادورهچند سطحی، چند محصولی، چند  نیتأمرهیزنجو توسعه مدل شبکه  يسازمدل
قابلیت اطمینان کل سیستم بوده است.  کردننهیشیبهزینه، کمینه کردن زمان تحویل و  کردننهیکمهمچون 

 کنندگانعیتوز، دکنندگانیتول، کنندگاننیتأمسطح یا زیرسیستم  4داراي  یموردبررس نیتأمشبکه زنجیره 
تابع توزیع یک که تقاضا تصادفی است و از  بودفرض بر این  فروشان بوده است. در این پژوهش،و خرده

و  ونقلحمل يهانهیهزشامل  هانهیهزبراي برآورد  يسازهیشبتکنیک بنابراین از  .کندیماحتمالی پیروي 
 یموردبررساستفاده شد. پس از تدوین مدل چندهدفه، براي مسئله  هانهیهزو سایر  رفتهازدستهزینه فروش 

مختلف نسبت به سطوح موجودي (حداقل موجودي، حداکثر موجودي  يهادگاهیدسناریوسازي بر اساس 
برآورد  یموردبررسو سطح متوسط موجودي) صورت گرفت و بر اساس هر سناریو مقادیر مرتبط با اهداف 

  :نویسنده مسئولshsalehsh9@gmail.com 
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براي هر حالت از مدل، بر اساس روش  آمدهدستبهپارتوي  يهاجوابدر انتها نیز بر اساس  شد.
 و انتخاب بهترین حالت از مدل پیشنهادي اقدام شد. يهاجوابنهایی  يبندرتبهویکور به  يریگمیتصم

بهترین راهکار  عنوانبهحاکی از آن بود که سناریوي دوم یعنی در نظر گرفتن سطح متوسط موجودي  جینتا
 براي مدل تشریح شده انتخاب شد.

 ،يسازهیبر شب یمبتن يسازنهیبه ،یتصادف يمدل چندهدفه، تقاضا ن،یتأم رهیزنج :هاواژهکلید
 .ویسنار
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 مقدمه
را از  نیتأم رهیکل زنج يبرا دیتول يزیر) که برنامهSCM( 1نیتأم رهیزنج تیریامروزه، مد

از محققان قرار  ياری، موردتوجه بسدهدیپوشش م یینها يتا مشتر هیمواد اول کنندهنیتأم
، نانیاطم تی، قابلتیفی، کمتیازنظر رقابت بر اساس ق نیتأممدیریت زنجیره گرفته است. 

دارد  یبر عملکرد سازمان ياالعادهفوق ریتأث یدر بازار جهان يریپذو انعطاف ییپاسخگو
ي تصمیمات مرتبط سازکپارچهیکه  داده استنشان  ریمطالعات اخ ).2020بیالل و حسینا، (
زمان و ، هانهیکاهش هز منجر به نیتأم يهارهیدر زنجمحصوالت ونقل و حمل دیتول با

اهم انجامد (یم نیتأم رهیزنج در بهبود رقابت متعاقباً بهو  یان شدهمشتر به هاسفارش لیتحو
بیشینه «: برشمرد گونهنیا توانیمرا  نیتأم). وظیفه مدیریت زنجیره 2015، 2و همکاران

 و کاهش هزینه کل در طول فرآیندهاي تجاري با تمرکز بر سرعت و افزودهارزشکردن 
براي  خصوصبهیک الزام،  عنوانبه نیتأممدیریت زنجیره  امروزه .»پاسخ به نیاز بازار
ي رقابتی و کیفیتی باالتر از رقبایشان هانهیهزمحصوالتشان با  خواهندیمصنایع تولیدي که 

 ).2015، 3کاسکان و همکاراناست ( آمدهدر بازار عرضه شود، در 
بوده است که محصوالت از  نی، هدف انیتأم رهیزنج يارهیزنج يهایطراح شتریدر ب

 کیاستراتژ نهیتا مبلغ هز میکن نیتقاضاها را تأم میارسال شود تا بتوان گرید هیبه ال هیالکی
ي هایدگیچیپ حالنیباا). 2020، ابیالل و حسینبه حداقل برسد ( یاتی/ عمل یکیو تاکت

در سراسر زنجیره،  4قطعیتموجود در روابط متقابل اجزاي مختلف همراه با عدم 
 .)2015، 5پسندیده و همکاراناست (را دچار چالش کرده  نیتأمرهیزنجي ریگمیتصم

ي هستند که عوامل ادهیچیپي هاستمیس نیتأميهارهیزنجگفت  توانیم کهيطوربه
ي جدیدي به هایژگیوي) آن داراي تعامل با یکدیگر است و بدین طریق هاستمیرسیز(

با توجه به  نیتأمرهیزنج. در طراحی شبکه )2014، 6(لوکینسکی و همکاران آورندیمدست 

1. Supply Chain Management 
2. Ehm et al. 
3. Coskun et al. 
4. Uncertainty 
5. Pasandideh et al. 
6. Lukinskiy et al. 
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ي در نظر گرفتن تنها یک عامل، جابهمعیارهاي متفاوت اثرگذار بر عملکرد زنجیره 
)، بنابراین 1387تیموري و حافظ الکتب، ( ردیگقرار می موردتوجهمعیارهاي دیگر نیز 

در نظر  منظوربهاي مسائلی با اهداف متعارض و متفاوت، طراحی زنجیره تأمین چند هدفه بر
کند یمو یک توازن میان معیارهاي متفاوت برقرار  رودیمبه کار  هاآن زمانهمگرفتن 

تأمین درجه باالیی از عدم پویا و پیچیده زنجیره تیماه ).2013، 1لیانگ و همکاران(
معناداري بر  ریتأثکند و تحمیل می تأمیني زنجیرهزیربرنامهي هامیتصمقطعیت را در 

 سیستم کهیهنگام .)2010، 2کلیبی و همکارانگذارد (یمتأمین عملکرد کلی شبکه زنجیره

 يهاروش بین عناصر باشد، در بسیار یرخطیتعامالت احتمالی و غ شامل و پیچیده

 اما نباشند، سیستم به تحلیل قادر است ممکن يسازریاضی همانند مدل کالسیک

ي روشی کارا براي سازهیشب. سیستمی را دارد هر لیوتحلهیتوانایی تجز معموالً يسازهیشب
ي مسائل با متغیرهاي احتمالی و داراي عدم قطعیت است و از طرفی دیگر روش سازمدل

ي هاتمیالگور ازجملهي دیگر هاروشبا  تواندیمي روشی منعطف بوده که سازهیشب
و یک  شدهبیها ترکروشسطح پاسخ و سایر  روش صنوعی،عصبی م شبکه فراابتکاري،

ي مسائل مختلف شکل دهد. به دلیل مزایایی که سازنهیبهچارچوب قدرتمند را در زمینه 
ي اخیر به هاسالبرخوردار است این روش در  هاآني از سازهیشبي بر پایه سازنهیبهروش 

انواع  ازجملهي پیچیده هاستمیسي و ارتقاي عملکرد سازنهیبهروش پرکاربردي براي 
 تبدیل شده است. نیتأمي هارهیزنجمختلفی از 

 مسئله موردبررسی شامل موارد زیر است: ذکرشدهبا توجه به موارد 

سطح یا زیرسیستم است که شامل  4ی داراي موردبررستأمین شبکه زنجیره
. مواد اولیه از اشدبیمفروشان و خرده کنندگانعیتوز، دکنندگانیتول، کنندگاننیتأم
هر  هاکارخانه، در شودیمي تولیدي (تولیدکنندگان) ارسال هاکارخانهبه  کنندگاننیتأم

، محصوالت از تولیدکنندگان به شودیممحصول با ترکیب خاصی از مواد خام تولید 
گردد. بازار به چند ارسال می هافروشخردهبه  ازآنجا) و کنندگانعیتوزمراکز توزیع (

1. Liang et al. 
2. Klibi et al. 
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ي شده است که تقاضاي بازار از طریق مراجعه افراد به بندمیتقسناحیه مختلف 
 .شودیمبرآورده  هافروشخرده

تابع توزیع احتمالی پیروي یک فرض بر این است که تقاضا تصادفی است و از 
ونقل حمل يهانهیهزکه شامل  هانهیهزي براي برآورد سازهیشباز تکنیک  نی. بنابراکندیم

 .شودیماستفاده  هانهیهز ریساو رفته ینه فروش ازدستو هز
ي مختلف نسبت به سطوح هادگاهیدی سناریوسازي بر اساس موردبررسبراي مسئله 

 ردیگیمحداقل موجودي، حداکثر موجودي و سطح متوسط موجودي) صورت ( يموجود
 .شودیمی برآورد موردبررسو بر اساس هر سناریو مقادیر مرتبط با اهداف 

ي و توسعه مدل سازمدلهدف کلی از این پژوهش، ، گفتهشیپبا توجه به موارد 
ي با اهداف متعارض همچون ادورهچند سطحی، چند محصولی، چند  نیتأمرهیزنجشبکه 

قابلیت اطمینان کل سیستم) و  کردننهیشیبهزینه، کمینه کردن زمان تحویل و  کردننهیکم
ي است. سازهیشبي مبتنی بر سازنهیبهي تکنیک ریارگکبهفرض تصادفی بودن تقاضا با 

بنابراین در ادامه ساختار کلی تحقیق بدین شکل است که ابتدا مبانی نظري و پیشینه تحقیق 
ی تحقیق ارائه شناسروشدر بخش بعدي پژوهش،  ازآنپس. ردیگیمی قرار موردبررس

پیشنهادي و نشان دادن  جهت درك بهتر مدلپژوهش،  لیوتحلهیتجزقسمت  در .شودیم
مثال عددي در قالب سناریوهاي ، از بهینه و یا شدنی يهاکاربردي بودن آن و یافتن پاسخ

ي پارتوي هاجواب، بر اساس ازآنپس .شودیماستفاده افزار لینگو، مختلف با نرم
ي ویکور به ریگمیتصمهر سناریو)، بر اساس روش مدل (براي هر حالت از  آمدهدستبه
انتها  در .شودیمو انتخاب بهترین حالت از مدل پیشنهادي اقدام  هاجوابي نهایی بندتبهر

 .شودیمي برگرفته از پژوهش ارائه شنهادهایپي و ریگجهینتنیز 
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 پیشینه پژوهش

 نیتأممدیریت زنجیره 
. واژه کندیرا باهم هماهنگ م نیزنجیره تأم يهاتیتمامی فعال نیمدیریت زنجیره تأم
 1982در سال  1اولیور و وبر يهااولین بار توسط دو محقق به نام نیمدیریت زنجیره تأم

استفاده شد. قبل از  1990. سپس بطورگسترده در دهه )2005بکار رفت (اشتدلر و کیلگر,
 .)2،2006هوگوسشد (یآن واژه لجستیک و مدیریت عملیات بجاي این واژه استفاده م

صورت زیر را به نی، مدیریت زنجیره تأم3نییره تأممدیریت زنج ياانجمن حرفه
 تعریف کرده است:

منبع یابی و  يهاتیو مدیریت کلیه فعال يزیردربرگیرنده برنامه نیمدیریت زنجیره تأم
کننده نهایی و تدارکات، تبدیل کاالها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف

هماهنگی و همکاري مابین  يهاتین دربرگیرنده فعال. همچنیباشدیلجستیک م يهاتیفعال
 .4باشدیفروشان و مشتریان مها، خرده، واسطهکنندگاننیتأم

 قابلیت اطمینان
آن سیستم تحت  بخشتیرضاقابلیت اطمینان یک سیستم عبارت است از احتمال عملکرد 

معین. این تعریف شامل چهار بخش اصلی است:  زمانمدتشرایط کار مشخص براي 
 شودیماحتمال با یک عدد بیان  ، زمان و شرایط کار معین.بخشتیرضااحتمال، عملکرد 

که همان شاخص ارزیابی قابلیت اطمینان است. سه بخش دیگر (عملکرد، زمان و شرایط 
تأمین اطالعات  کار) همگی پارامترهاي مهندسی هستند که مهندسین و متخصصین قادر به

ممتد و یا منقطع  صورتبهو زمان ممکن است  باشندیم بخشتیرضامربوط به عملکرد 
باشد در تغییر  شدتبهمطرح باشد و نهایتاً شرایط کار ممکن است کامالً یکنواخت و یا 

 ).1390آلن و بیلینتون، مترجم رضاییان،(

1. Oliver & Webber 
2. Hugos 
3. Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) 
4. http://cscmp.org 
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 قابلیت اطمینان زنجیره تأمین
ی بر توجهقابل ریتأثي زنجیره تأمین است که هایژگیو نیترمهمز قابلیت اطمینان یکی ا

دارد ي لجستیکی در زنجیره تأمین هانهیهزو کیفیت محصوالت و  1تمامیت)کمال (
براي دستیابی به اثربخشی و کارایی  نیتأمرهیزنجیک  .)2014، 2لوکینسکی و همکاران(

تحقیقات مبتنی بر قابلیت اطمینان  .)2008، 3بورکوفزکیسباالست (نیازمند قابلیت اطمینان 
ي انجام شده است؛ اما در این تحقیقات به اندهیفزا طوربهي مهندسی و مدیریت هاحوزهدر 

و  ژین میائواست (دانشگاهی اشاره شده  نیتأمرهیزنجندرت به مفاهیم موجود در ادبیات 
بیشتر موضوعات مرتبط با که در  دهدیممقاالت مرتبط نشان  لیتحل ).2009، 4همکاران

 ).2014لوکینسکی و همکاران، دارد (، نظرات متفاوتی وجود نیتأمرهیزنجقابلیت اطمینان 
 عنوانبهرا  5نیتأممفهوم الزامات زنجیره  صراحتبه) اولین کسی بود که 2002( توماس

انتقال  احتمال برآورده سازي الزامات اصلی زنجیره جهت تأمین ملزومات الزم براي نقاط«
را از یک دیدگاه خاص،  SCRمطرح کرد. برخی از منابع، مفهوم  »حیاتی درون سیستم

بالقوه )، یا شکست 2006، 6ی (نویونهویزه و وانداییلدهسیسروبراي مثال زمان حضور در 
ی، یک زنجیره تأمین در صورتی طورکلبه. اندکرده)، مطرح 2007، 7کوییگلی و والز(

یی از زنجیره، عملکرد خوبی داشته هابخشازکارافتادگی  باوجوده است ک نانیاطمقابل
 ).2009، و همکاران ژین میائوباشد (

 نیزنجیره تأم يسازهیشب
مناسب  مدل دهندهاشاره دارد که عامل یک مدل است که نشان نیزنجیره تأم يسازهیشب

 در توانیرا م نیتأمزنجیره  تیریمد .)2004، 8ترزي و کاوالیرياست ( نییک زنجیره تأم

1. Completeness 
2. Lukinskiy et al. 
3. Burkovskis 
4. Xin Miao 
5. Supply Chain Requirements (SCR) 
6. Nieuwenhuyse and Vandaele 
7. Quigley and Walls 
8. Terzi and Cavalieri  
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 یی که داردهانهیبه دلیل هز نیتأمبررسی کل یک زنجیره  .داد ی قرارمدل موردبررس یک
در سازمان واقعی انجام شود.  است که این کار یرعملیغتا حدودي است و یا  کار دشواري

 موردمطالعه قرار داده و سپس خواص مربوط به عملکرد زنجیره توانیعملکرد مدل را م
وجود  نیزنجیره تأم يسازهیدالیل متعددي براي شب .استنباط کرد توانیواقعی را م نیتأم

فرآیندهاي خاص  بودن مشاهده نهیبودن و یا پرهز رممکنیغ تواندیم از مدل دارد. استفاده
آینده و  يهادر سال دوفروشیمثال، خرعنوانواقعی را اثبات کند.، به نیدر یک زنجیره تأم

پیچیده  ازحدشیب تواندیم نیزنجیره تأمتفاده از معادالت ریاضی براي توصیف اس .غیره
حل با شد، براي به دست آوردن یک راه يبندفرمول باشد. حتی اگر یک مدل ریاضی

مطالعه  توانیمبنابراین  .پیچیده باشد ازحدشیب تواندیتحلیلی م يهاکیاستفاده از تکن
 يهاحلو یا راه ی قرار دادیک مدل انجام موردبررس را در نیتغییرات در یک زنجیره تأم

 .)2005، 1(توماس و چارپنتیر .کرد بررسی افتهیتوسعهرا از طریق مدل  تحلیلی
هاي جدید تحقیق تأمین در حال رشد است و روشي اخیر ادبیات زنجیرههاسالدر 

). اما مطالعات نسبتاً 2009، 2سالما و همکاراناست (تأمین در حال ظهور در ساختار زنجیره
تأمین توزیع در زنجیره -تولید -سازي و حل فرایندهاي یکپارچه خریدی در زمینه مدلکم

، 3پیدرو و همکاراناست (ی انجام شده موردبررسو در شرایط تصادفی بودن متغیرهاي 
 اندگرفتهی صورت موردبررسادامه به بررسی مطالعاتی که در حوزه موضوع  در ).2009

 .شودیمپرداخته 
نوع توزیع و چند  ازنظرتأمین را ي زنجیرههاستمیس) 1995( 4اسورونوز و زیپکین

 هاآن .سطحی بودن در نظر گرفتند (یعنی هر تسهیل بیش از یک پشتیبان مستقیم دارد)
ي هاسفارشي حالت پایا (ثابت) را براي متوسط سطح موجودي و تعداد متوسط هانیتخم

با استفاده از این  تیدرنهاآوردند،  به دستمعوق ارجاعی را براي هر سطح ذخیره 
حداقل هزینه بر مبناي  کنندهنییتعسازي را که ، نویسندگان ساخت یک مدل بهینههابیتقر

1. Thomas &  Charpentier 
2. Salema et al. 
3. Peidro et al. 
4. Svoronos & Zipkin 
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)، تحقیقی را بر روي طراحی و تحلیل 1998( 1سطح ذخیره است، پیشنهاد کردند. بومن
ي استوار اچندمرحلهتأمین سازي زنجیرهاین تحقیق بر اساس مدل تأمین انجام داد.زنجیره

ي هامدل، 3ي احتمالیهامدل، 2ي قطعیهامدل: دیگردیمبود و به چهار مدل تقسیم 
ي ریاضی زیربرنامه) یک رویکرد 2006( 6. چن و چانگ5يسازهیشبي هامدلو  4اقتصادي

، چند دکنندهیتول، چند کنندهنیتأمبا چند  تأمین سه سطحیبا پارامترهاي فازي براي زنجیره
 هاآندادند. در مدل ریاضی  ارائهمرکز توزیع و چند مرکز فروش در چند دوره زمانی 

)، یک مدل چند 2008( 7لیانگ و چن .ي خرید، تولید و توزیع در نظر گرفته شدهانهیهز
 زمانهم طوربهمدل او  کهيطوربهکردند؛  ارائهتوزیع  -هدفه فازي را براي مسئله تولید

ي ارسال را هازمانتوزیع، مجموع محصوالت برگشتی و مجموع  –ي تولید هانهیهز
ي زیربرنامهي به بررسی مسئله امقاله)، در 2007( 8کند. الیف و همکارانحداقل می

تقاضاي  کهيطوربهتأمین، توزیع در زنجیره -ي، چند محصولی تولیدادورهیکپارچه چند 
توزیع  –ي تولید نامعین هستند، پرداختند. مدل یکپارچه تولید هاتیظرفي و مشتر

ي ریاضی فازي بوده است که تابع هدف فازي و زیربرنامه، مبتنی بر شنهادشدهیپ
ي ریاضی یکپارچه زیربرنامه)، یک مدل 2010( 9منعطف هستند. بیلگن هاتیمحدود

ین چند سطحی با چند خط تولید، چند تأمتوزیع، در یک زنجیره -ي تولیدزیربرنامه
تخصیص محصوالت به  زمانهم طوربهکارخانه، چند مرکز توزیع مطرح کرد. مدل او 

خطوط تولید، مقدار محصول حمل شده و تعداد وسایل نقلیه در مسیرهاي از پیش 
سه سطحی  نیتأم) به بررسی مدیریت زنجیره 1389( ياریاخترا فرموله کرد.  شدهفیتعر

ي فازي چند هدفه پرداخت. محمدي بیدهندي و زیربرنامهتحت عدم قطعیت با استفاده از 

1. Beamon 
2. Deterministic 
3. Stochastic 
4. Economic 
5. Simulation 
6. Chen and Chang 
7. Liang & Chen 
8. Alive and et al 
9. Bilgen 
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ي خطی عدد صحیح مختلط و الگوریتم حل براي زیربرنامه)، یک مدل 2011یوسف (
. افشاري نیا و انددادهي، چند کاالیی پیشنهاد ادورهطراحی شبکه زنجیره تأمین قطعی، تک 

در تحقیق خود با استفاده از روش تجزیه بندرز به حل مسئله طراحی ) 1392همکاران (
چندمحصولی دوسطحی با تقاضاي تصادفی پرداختند. مظاهري و  نیتأمشبکه زنجیره 

یکپارچه با  نیتأمي زنجیره سازنهیبه) در پژوهش خود به ارائه مدلی جهت 1393همکاران (
) در 1393همکاران (شول و  رداختند.ي تصادفی چندهدفه پزیربرنامهاستفاده از روش 

ي و چند محصولی با استفاده از اچند دوره نیتأمپژوهش خود به طراحی شبکه زنجیره 
 اقدام نمودند. هادادهي ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی زیربرنامهرویکرد 

ي تعاملی فازي زیربرنامه) در پژوهش خود از رویکرد 1394همکاران (امیرخان و  
ي تحت شرایط عدم ادورهچند سطح، چند کاالیی و چند  نیتأمبراي طراحی شبکه زنجیره 

مدل  )2015ژاوو و همکاران ( قطعیت با در نظر گرفتن هزینه و زمان استفاده نمودند.
شرایطی که تقاضا فازي بوده و به  دوسطحی زنجیره تأمین را با استفاده از بازي همکاري در

ارائـه کردنــد کـه در مـدل اول  فـروش وابسـته اسـت، در دو مـدل مختلـفقیمت 
صورت ناقص در اختیار خریدار به صورت کامـل و در مـدل دوم اطالعـاتاطالعـات به

ي شبکه سازنهیبه)، یک مسئله 2015همکاران (. پسندیده و قرار گرفته شده است
محصولی متشکل از تولیدکنندگان و مراکز ي و چند ادورهدو سطحی، چند  نیتأمرهیزنج

شامل دو هدف به حداقل رساندن هزینه کل و  هاآني کردند. مسئله سازمدلتوزیع را 
 )2016و همکاران ( به مشتریان بود. فلفل شدهارائهحداکثرسازي متوسط تعداد محصوالت 

مسئله  کی يارا بر يادو مرحله یتصادف یخط يزیربرنامه کردیرو کی در پژوهش خود،
 یتقاضا معرف نانیتحت عدم اطم یچند محصول ،ياچندمرحله نیتأم رهیزنج يزیربرنامه

 يسازنهیبه يبرا يسازهیبر شب یمبتن يسازنهیبه روش کی )2016آکالن (نمودند. الم و 
 يلنگرودصادقیان و طالبی  کردند. شنهادیپ نانیو عدم اطم ریسکدر معرض  نیتأم رهیزنج

سطحی با در نظر تأمین سه رةیارائۀ یک مدل موجودي در زنج) در تحقیق خود به 1396(
ي سازمدل خود به) در تحقیق 1396بشر (بهنامیان و  پرداختند. گرفتن تقاضاي احتمالی
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همکارانه با در نظر گرفتن تخفیف در  غیر مسئله زنجیره تأمین سه سطحی ياچندمرحله
) در پژوهش خود به بررسی 2018همکاران (آگوییره و  پرداختند. شرایط عدم قطعیت

 تیتحت عدم قطع نیتأم رهیزنج يبندو زمان يزیربرنامه يبرا يسازنهیبه يکردهایرو
مونت کارلو  يسازهیشب) در پژوهش خود از 2019( کیلیکو  اوزکان پرداختند. تقاضا

و  ژانگ استفاده نمودند. نیتأم رهیو زنج لجستیک يهاشبکه نانیاطم تیبرآورد قابل يبرا
 نانیاطم تیمدل قابل یقیتطب يسازهیشب لیوتحلهیتجز)، در پژوهش خود به 2020همکاران (

ی پرداختند. مشهدي و توکلی جزئ لیفرانسیبر اساس معادالت د نیتأم رهیزنج ستمیس يبرا
مسیریابی در -ي ریاضی براي مسئله مکانیابیسازمدل) در پژوهش خود به 1400مقدم (

مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل اقدام نمودند. ساجدي نژاد و  نیتأمزنجیره 
ي مبتنی بر سازنهیبهچندمحصوله بر مبناي  نیتأم) در پژوهش خود زنجیره 2020همکاران (

در پژوهش خود از ) 2020همکاران (دادند. گوویندان و  قراری موردبررسي را سازهیشب
ي ریاضی براي انتخاب زیربرنامهي فازي و ریگمیتصمیک رویکرد ترکیبی بر مبناي 

یی وفا حلقه بسته استفاده نمودند. نیتأمسفارش در زنجیره  نهیبهو تعیین مقدار  کنندهنیتأم
پایدار چند سطحی و  نیتأم) در پژوهش دیگري به طراحی شبکه 2020همکاران (و 

در پژوهش این محققین سه هدفه بوده و در  مورداستفاده مدل اقدام نمودند.چندمحصولی 
ي حل مدل نیز از برا ی قرار گرفت.موردبررس محصوالت ونقلحملي مختلف هاحالتآن 

) در پژوهش 2020همکاران (ی مطلق و نیحس ي آرمانی استفاده نمودند.زیربرنامهروش 
 ) در2021همکاران (چندهدفه جدید ارائه نمودند. ژانگ و  نیتأمخود یک شبکه زنجیره 

بر اساس  نیتأم رهیزنج ستمیس يبرا نانیاطم تیمدل قابل يسازهیشبپژوهش خود به 
) در پژوهش خود به ارائه 2021همکاران (پاتاك و  ی پرداختند.جزئ لیفرانسیمعادالت د

به قیمت، کیفیت و کاهش  سه سطحی با تقاضاي تصادفی وابسته نیتأمیک مدل زنجیره 
سطوح  عنوانبه فروشخرده، تولیدکننده و کنندهنیتأماین پژوهش  در انرژي پرداختند.

) در پژوهش 2021همکاران (در نظر گرفته شدند. چن و  نیتأم رهیزنجی در موردبررس
ي تولید در زیربرنامهي در سازهیشبي چندهدفه مبتنی بر سازنهیبهخود یک چارچوب 
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در این  نیتأمي براي زنجیره سازهیشبحاصل از  جینتا ارائه نمودند. نیتأمي هارهیزنج
دستیابی به  منظوربه) NSGA-IIنامغلوب (ي سازمرتبپژوهش، از طریق الگوریتم 

 افتهیدستي مقدار سود سازنهیشیبتا به هدف  قرارگرفته مورداستفادهي پارتو هاجواب
پژوهش خود یک مدل تصادفی فازي چندهدفه در یک  ) در2021همکاران (شود. نیري و 

ي سازنهیبه) 2021همکاران (ی قرار دادند. الهرکان و موردبررسرا  نیتأمشبکه زنجیره 
ی قرار موردبررسدو سطحی را در پژوهش خود  نیتأمي براي زنجیره سازهیشبمبتنی بر 

ي را مشترتن تقاضاي ي مختلف موجودي براي برآورده ساخهاستمیسمحققین  نیا دادند.
) 2021( ندانیگووی و جوزدان ی قرار دادند.موردبررس شدهارائهاز طریق مدل و روش 

 ی قرار دادند.موردبررسی را فاسدشدنغذاهاي  نیتأمطراحی شبکه زنجیره 
مفروضات خاصی را  گرفتهانجاماز تحقیقات  هرکدامبا توجه به مطالعه پیشینه تحقیق، 

؛ 2010؛ ناگورونی، 2010(پاکسوي و چنگ،  ازجمله. برخی از تحقیقات اندگرفتهدر نظر 
، )؛2015؛ پسندیده و همکاران، 2011؛ ونگ و همکاران، 2011بیدهندي و همکاران، 

ي سیستم هانهیهزي تولید، ظرفیت و هازمانپارامترهاي مسئله مانند عرضه، تقاضا، 
؛ 2005(اسکیگان،  ازجملهاز تحقیقات . برخی دیگر اندشدهقطعی در نظر گرفته  صورتبه

؛ الم و آکالن، 2010؛ بست و گاردنر، 2008؛ ترابی و حسینی، 2006نیونهوس و واندال، 
تأمین را بخشی از زنجیره صرفاً) 2018؛ آگوییره و همکاران، 2015ژاوو و همکاران  ؛2016
استا و همکاران، ؛ ک2010(ناگورونی،  ازجمله. در تحقیقات دیگر انددادهقرار  مدنظر
)، مدل تحقیق، 2012؛ تسائو و لو، 2012؛ شی و همکاران، 2010؛ میوال و همکارانف 2010

سازي شده است. در طراحی مدل حاضر ی و براي یک دوره مدلمحصولتکتک هدفه، 
ي هایبررسیی که محققان پیشین در مطالعات و هاتیمحدودسعی شده است برخی از 

، برطرف شده و مدلی سازگارتر با شرایط واقعی مسئله در انداشتهدخود بر مسئله وارد 
آید. این پژوهش  حساببهتأمین ي موجود در زمینه طراحی شبکه زنجیرههامدلراستاي 
مدلی است که طراحی شبکه تأمین را با توجه به معیارهاي متفاوت اثرگذار بر  ارائه درصدد

ي در نظر گرفتن عامل هزینه در طراحی شبکه جابهعملکرد زنجیره انجام دهد. بدین ترتیب 
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مدل چند ( ردیگقرار می موردتوجهتأمین، معیارهاي زمان و قابلیت اطمینان نیز زنجیره
شود. اي فرض میتأمین چند محصولی و چند دورهزنجیره قیتحقهدفه). همچنین در این 

گیرد تا انطباق ظر قرار میعالوه بر موارد فوق در این مدل، عدم قطعیت تقاضا نیز مدن
اي توان توسعهبیشتري با واقعیت داشته باشد. بنابراین مدل تحت بررسی در این تحقیق را می

ی در این تحقیق انطباق بیشتري با موردبررسهاي پیشین در نظر گرفت. اصوالً سیستم بر مدل
تحقیقات در سالیان واقعیت دارد. این معیار یکی از معیارهاي اصلی در پذیرش این دسته 

 رود.اخیر به شمار می

 روش
ها است، مالحظه که تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به آن یبا توجه به اهداف و سؤاالت

 يهاشود که تحقیق حاضر ازلحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی است چراکه بر اساس دادهمی
 پرداخته خواهد شد. یگرداوري شده در مقطعی از زمان به تحلیل سیستم موردبررس

تأمین است ازآنجاکه هدف این تحقیق ارائه و حل مدل جهت طراحی (بهینه) شبکه زنجیره
و شاید نتوان در کشور یک مورد عملی براي آن یافت، لذا این تحقیق داراي قلمرو مکانی 

شده، مثال ها و رویکردهاي ارائهبراي تصریح کارکرد و کارایی مدلخاصی نیست. ولی 
شده آزمایشی ایجاد خواهد شد و مدل بر روي آن مثال اجرا در شرایط کنترل ياونهنم

ها از مطالعات اسنادي شامل بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق براي گردآوري دادهمی
هاي موجود در این خصوص ها و رسالهالمللی، کتابهاي بینشده در ژورنالمقاالت چاپ

هاي ها در این مطالعه از مفاهیم و روشوتحلیل دادهجزیه. جهت ته استشد استفاده
هاي آماري و . همچنین جهت تحلیلشده استریزي چند هدفه استفاده سازي و برنامهشبیه
 .شده استاستفاده  1EDو  Minitabافزارهاي سازي از نرمشبیه

 2تصادفیي زیربرنامه) 1هاي متعددي در برخورد با عدم قطعیت وجود دارد: روش
ي زیربرنامه) 2شوند، بیان می شدهشناختههاي که در آن متغیرهاي تصادفی بر اساس توزیع

1. Enterprise Dynamic 
2. Stochastic Programming 
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که عدم قطعیت بر  2ي پایدارسازنهیبه) 3شوند و فازي بیان می صورتبهکه متغیرها  1فازي
 ).2004، 3ساهینیدیسشود (ي از سناریوها بیان میامجموعهاساس 

تصادفی با  صورتبهپارامتر تقاضا ( تیقطعرخورد با عدم ب منظوربهدر این تحقیق 
ي زیربرنامه) از رویکرد اول یعنی شودیمتوزیع تصادفی عمومی گاما در نظر گرفته 

تصادفی و پیروي آن  صورتبهتوجه به در نظر گرفتن تقاضا  با تصادفی استفاده شده است.
اول رابطه ریاضی مربوط به هدف  برآورد منظوربهاز تابع توزیع گاما، در این تحقیق 

. زمانی که شودیمي استفاده سازهیشبي مبتنی بر سازنهیبه) از رویکرد هانهیهزي سازنهی(کم
 نیتأمزنجیروار در کل زنجیره  صورتبهتقاضاي مشتریان تصادفی باشد این تصادفی بودن 

میزان ارسالی از  توانینم و بنابراین، گذاردیمخود را  ریتأث کنندگاننیتأماز مشتریان تا 
، میزان فروشانخردهبراي  کنندهعیتوزبه مشتریان، میزان کاالي ارسالی از  فروشخرده

و نیز میزان ارسالی مواد اولیه از  کنندگانعیتوزبراي  دکنندهیتولکاالي ارسالی از 
در رابطه ریاضی مرتبط با  دقیق برآورد نمود و صورتبهبه تولیدکنندگان را  کنندگاننیتأم

، یک مدل موردنظرمنظور ابتدا بر اساس مثال عددي  نیبد تابع هدف اول قرار داد.
. پس از اعتبار شودیمي طراحی سازهیشب افزارنرمی در موردبررسي از سیستم سازهیشب

ي ریکارگبهبرآورد رابطه ریاضی تابع هدف هزینه، با  منظوربهو  شدهيسازهیشبسنجی مدل 
ي مختلفی را بر اساس مقادیر مختلف براي مقدار تقاضاي هاشیآزما، هاشیآزماطراحی 

. فاکتورهاي شوندیمتصادفی در نظر گرفته شده است) طراحی  صورتبهکه ( انیمشتر
مربوط به تابع هدف که در رابطه  شوندیمشامل عواملی  هاشیآزمای در طراحی موردبررس

ام  pاند. این فاکتورها شامل میزان ارسال محصول نجیره در نظر گرفته شدهکلی ز يهانهیهز
 k کنندهعیام از توز pام، میزان ارسال محصول  tام در دوره  aام به ناحیه  lفروش از خرده

ام به  jام از تولیدکننده  pام، میزان ارسال محصول  tام در دوره  l فروشام به خرده
ام از  pام براي تولید محصول  mام، میزان ارسال ماده خام  tوره ام در د k کنندهعیتوز
ام در انبار تولیدکننده  pام، موجودي محصول  tام در دوره  j دکنندهیام به تول i کنندهنیتأم

1. Fuzzy Programming 
2. Robust Optimization 
3. Sahinidis 
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j  ام در دورهt  ام، موجودي محصولp کنندهعیام در توز k ام در دوره t  ام، موجودي
ام  aام در ناحیه  pمقدار کمبود محصول  و ام tام در دوره  lفروش ام در خرده pمحصول 
 ، هستند.ام tدر دوره 

و بر اساس نتایج  اجراشده شدهيسازهیشب، مدل شدهیطراحي هاشیآزمابر اساس 
انجام تمامی  با .شودیمي کلی سیستم مشخص هانهیهز، مقدار تابع هدف آمدهدستبه

براي تمامی  هانهیهزو مشخص نمودن مقدار تابع هدف  شدهیطراحي هاشیآزما
 رگذاریتأثبرآورد رابطه ریاضی عوامل  منظوربه، در ادامه از رویکرد رگرسیون هاشیآزما
از  پس .شودیمي کلی زنجیره) استفاده هانهیهزتابع هدف ( رهیزنجي کلی هانهیهزبر 

هدف به همراه دیگر اهداف و رابطه ریاضی مربوط به تابع هدف، این تابع  برآورد
لینگو شده و با روش محدودیت اپسیلون  افزارنرمي مدل تشریح شده، وارد هاتیمحدود

 .شودیممدل نهایی تحقیق حل 
براي مواجهه با مسائل چند  شدهشناختهروش اپسیلون محدودیت یکی از رویکردهاي 

انتقال  هاتیمحدودبه  هاآن هدف به جزء یکی از توابعهدفه است که در هر مرحله تمامی 
اگر فرم  ).2002ارگات و گاندیبلوکس، شود (یمو مسئله با یک تابع هدف حل  ابدییم

 فرض شود: 38رابطه  صورتبهکلی مسئله چندهدفه 

1 )38(رابطه   2max( ( ), ( ), , ( ))
. :

pf x f x f x
s t x Sε



 

1یک بردار از متغیرهاي تصمیم و  x، 52در رابطه  2( ), ( ), , ( )pf x f x f x  توابع
تابع هدف  عنوانبه. در این روش یکی از توابع هدف باشدیمناحیه شدنی  Sهدف و

شوند یممحدودیت در نظر گرفته  عنوانبه هدفو دیگر توابع  شودیماصلی انتخاب 
 ):39رابطه (
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توکلی مقدم و است (زیر  صورتبهي روش اپسیلون محدودیت هاگامی طورکلبه
 ):1390همکاران،
 تابع هدف اصلی انتخاب کنید. عنوانبهیکی از توابع هدف را  -1گام 
ه هر تابع هر بار با توجه یکی از توابع هدف، مسئله را حل کنید و مقادیر بهین -2گام 

 هدف را به دست آورید.

 شدهمشخصبازه بین دو مقدار بهینه توابع هدف فرعی را به تعداد از قبل  -3گام 

2تقسیم کنید و یک جدول براي  , , Pε ε .به دست آورید 

2هر بار مسئله را با تابع هدف اصلی با هر یک از مقادیر  -4گام  , , Pε ε .حل کنید 
 ي پارتو یافت شده را گزارش کنید.هاجواب -5گام 

 و اجرا يسازادهیپ يافزاربسترهاي نرم
شده است. کد  يسازادهیپ 14نسخه  لینگوافزار توسط نرم تحقیقشده در این مدل ارائه

بر روي یک کامپیوتر شخصی با  لینگوافزار شده در نرممربوط به مدل توسعه داده
اجرا  10 ویندوز عاملستمیدر محیط س یتیگابایگ RAM 4و  ياهسته 7 اینتلپردازشگر 

 شد.
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 نیزنجیره تأم يسازهیشب
 آن راباید  يسازهیکه از طریق شب ياشامل تعریف مشکل و مسئله يسازهیاین مرحله از شب

اوالً باید از طریق  شودی. ناکارایی سیستمی که براي مطالعه انتخاب مباشدیمداد، بهبود 
صرفه باشد. در مرحله بهباید ازنظر تحلیل هزینه و سود مقرون اًیحل باشد ثانقابل يسازهیشب

طور تعریف مسئله باید متغیرهایی که قرار است بر روي آن مطالعه گردند، مشخص و به
 تأمین مفروض براي تحقیق حاضر، رهیشبکه زنج). 1393دقیق تعریف گردند (عظیمی،

است که مواد  کنندهنیتأم Iشامل  نیتأمرهیمرحله (سطح) است. نخستین مرحله زنج 4شامل 
کارخانه تولیدي است که  J. دومین مرحله شامل کنندیها فراهم ماولیه را براي کارخانه

. سومین مرحله شبکه شامل افتدیها اتفاق متغییر شکل مواد اولیه به محصول نهایی در آن
K و  شوندیها به این مراکز ارسال مع است که محصوالت نهایی از کارخانهمرکز توزی

 Lشامل  نیتأمرهی. بنابراین آخرین سطح زنجشودیها ارسال مفروشازآنجا به خرده
. الزم به شودیفروش است که فروش محصوالت به مشتریان در این مراکز انجام مخرده

طقه است که تقاضاي خود را با مراجعه به من Aذکر است که بازار مشتریان نیز شامل 
با  کهينحوصورت کششی طراحی شده است به. مدل بهسازندیها برآورده مفروشخرده

فروشان، انبارهاي مراکز تولیدي به میزان سفارش پرشده و محصوالت از این تقاضاي خرده
. در این میان از فروش موردنظر ارسال خواهد شدمراکز به مراکز توزیع و سپس به خرده

 محصوالت استفاده شده است. ییجاونقل همگن با ظرفیت مشخص براي جابهسیستم حمل

 يسازهیمورداستفاده در شب يهااتم

 باشدیفروش و انبار مرکزي کارخانه مدهنده انبارهاي عمدهاین اتم درواقع نشان :1انبار اتم
 هر منطقه درست به آن منطقه ارسال شود. يهاکه در این اتم تعیین خواهیم کرد سفارش

ونقل و سرعت و ظرفیت سیستم حمل ییجاما با تعریف مسیر جابه گره،در اتم  :1گره اتم
 .میکنیرا وارد م نیکاال در زنجیره تأم ییجااطالعات مربوط به جابه ییجاجابه

1 warehouse 
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نقش کششی کردن سیستم را بر عهده دارد در این  ینوعاتم کانبان درواقع به :2کانبان اتم
سفارش براي تولید و  رسدیفروش به حد سفارش مجدد ماتم وقتی موجودي کاالي خرده

سپس با توجه به مقدار سفارش مجدد  شودیارسال کاال به انبار مرکزي کارخانه داده م
 فروش را رفرش خواهد کرد:سیستم موجودي خرده

ما به تعریف نرخ مصرف کاال توسط مشتریان  خدمت دهندهدر اتم  :3خدمت دهندهاتم 
 .میپردازیم

دهنده خارج نشانسازي شبیه افزاردر نرم خروجیاتم  :4يسازهیشبخروج از مدل  اتم
در نهایت به این اتم وارد  محصوالت يهاو اتم باشدیم نیشدن کاال از چرخه زنجیره تأم

 خواهند شد.

1. Node 
2. Canban 
3. Server 
4. Sink 
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 يسازهیافزار شبدر نرم شدهيسازهینماي کلی از مدل شب .1شکل 

 ي ریاضی مسئله تحقیقسازمدل
ي سازمدلی، در مرحله بعد باید موردبررسي مربوط به مسئله سازهیشببعد از تشکیل مدل 

ی داراي چهار سطح یا موردبررستأمین شود. شبکه زنجیره انجاممسئله تحقیق  ریاضی
فروشان و خرده کنندگانعیتوز، دکنندگانیتول، کنندگاننیتأمزیرسیستم است که شامل 

ي تولیدي (تولیدکنندگان) ارسال هاکارخانهبه  کنندگاننیتأم. مواد اولیه از باشدیم
، شودیمهر محصول با ترکیب خاصی از مواد خام تولید  هاکارخانه، در شودیم

 هافروشخردهبه  ازآنجا) و کنندگانعیتوزاز تولیدکنندگان به مراکز توزیع ( محصوالت
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ي شده است که تقاضاي بازار از بندمیتقسگردد. بازار به چند ناحیه مختلف ارسال می
ي مربوط به هر ناحیه بازار و تقاضا .شودیمبرآورده  هافروشخردهطریق مراجعه افراد به 

، ظرفیت انبار هاکارخانه، ظرفیت تولید کنندگاننیتأمام توسط نیز ظرفیت ارسال مواد خ
. هزینه و شودیمقطعی در نظر گرفته  صورتبه هافروشخرده، مراکز توزیع و هاکارخانه

هدف  .شودیمدیگر معلوم فرض  مرحلهبهمرحلهزمان ارسال مواد اولیه و محصوالت از هر 
)، مقدار بهینه ارسال ستمیرسیمرحله (زاز طراحی مدل، تعیین تعداد بهینه تسهیالت در هر 

به تولیدکنندگان و مقدار بهینه ارسال محصول نهایی از  کنندگاننیتأممواد اولیه از 
به  هافروشخردهو از  هافروشخردهبه  کنندگانعیتوزو از  کنندگانعیتوزتولیدکنندگان به 

 چندگانهي مدل، اهداف هاتیمحدودضمن رعایت  کهيطوربهمختلف بازار است  نواحی
هزینه، کمینه کردن زمان تحویل، بیشینه کردن قابلیت اطمینان  کردننهیکممسئله که شامل 

 ، برآورده شود.باشدیممسیرهاي ارسال و بیشینه کردن قابلیت اطمینان کل سیستم 
یک سیستم  صورتبهسطح تشکیل شده است که  4از  نیتأمرهیزنجساختار شبکه 

 Iشامل  نیتأمرهیزنجکند. نخستین مرحله عمل می 2در محیط ساخت براي انبار 1فشاري
 J. دومین مرحله شامل کنندیمفراهم  هاکارخانهاست که مواد اولیه را براي  کنندهنیتأم

. افتدیماتفاق  هاآنکارخانه تولیدي است که تغییر شکل مواد اولیه به محصول نهایی در 
به این  هاکارخانهمرکز توزیع است که محصوالت نهایی از  Kسومین مرحله شبکه شامل 

. بنابراین آخرین سطح شودیمارسال  هافروشخردهبه  ازآنجاو  شوندیممراکز ارسال 
فروش است که فروش محصوالت به مشتریان در این مراکز خرده Lشامل  نیتأمرهیزنج

منطقه است که تقاضاي  A. الزم به ذکر است که بازار مشتریان نیز شامل شودیمانجام 
ي مسئله سازمدل منظوربه. سازندیمبرآورده  هافروشخردهخود را با مراجعه به 

ي زمان، حداکثرسازي سازلحداقي هزینه تولید محصوالت، سازحداقلی، موردبررس
قابلیت اطمینان مسیرهاي ارسال محصوالت و حداکثر سازي حداکثرسازي قابلیت اطمینان 

 مد نظر است. نیتأمرهیزنجکل 

1. Push 
2. Make To Stock 
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است که میان سطوح  ریفسادناپذدر این ساختار یک محصول  موردنظرمحصول 
مشتریان یا  شود. تقاضاي اولیه در این ساختار از سويمی جاجابهمختلف زنجیره 

شود که تقاضاي نواحی مختلف بازار غیر فرض می شود.نهایی صادر می کنندگانمصرف
هاي متفاوت است. همچنین رابطه خاصی میان عناصر یک سطح خاص از یکسان و با نرخ

با  ستمیرسیزاجزاء یک  مبادله کاالیی میان گونهچیه گریدعبارتبهزنجیره وجود ندارد. 
 باشند.تسهیالت) هر سطح مستقل از یکدیگر می( ياجزاگیرد و یکدیگر صورت نمی

اشاره شد در این تحقیق از طراحی قابلیت اطمینان (پایایی) در  ترشیپکه  طورهمان
الگوبرداري  نیتأمرهیزنجموازي براي طراحی شبکه  –سري و سري  –ي موازي هاستمیس
یک  نیتأمرهیزنجمسیرهاي موجود بین مراحل مختلف  . به همین منظور برايمیکنیم

شاخص قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است. که این شاخص احتمال سالم بودن کاال و 
. که این دهدیماحتمال حمل بدون نقص کاال را از یک تسهیل به تسهیل دیگر نشان 

ي بین هاجادهفیت شاخص بسته به تکنولوژي تولید و تکنولوژي نگهداري محصول و کی
ي ارسال، هزینه ارسال و هازمانتسهیالت مختلف متفاوت است. الزم به ذکر است که 

مختلف، محصوالت مختلف و  مواد خامقابلیت اطمینان مسیرهاي بین سطوح مختلف براي 
 ي مختلف متفاوت در نظر گرفته شده است.هادوره

ود بین مراحل مختلف زنجیره در تحقیق حاضر عالوه بر اینکه براي مسیرهاي موج
یک شاخص قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است؛ براي هر جزء در هر سطح یا زیر 
سیستم نیز یک قابلیت اطمینان تعریف شده است: احتمال عملکرد صحیح و بدون 

ی یک تسهیل در یک دوره زمانی معین. که قابلیت اطمینان تسهیالت در زیر ازکارافتادگ
ي خطوط تولید، ریپذانعطافتأمین و تولید، وابستگی شدیدي به عواملی چون  يهاستمیس

 کنندگاننیتأمقابلیت اطمینان  گریدعبارتبهي و ... دارد. گذارهیسرماتوان طراحی، میزان 
، باالتر خواهد بود. همچنین باشندیم ریپذانعطافو تولیدکنندگانی که داراي خطوط تولید 

و  ونقلحملي هاستمیسفروشان نیز بستگی زیادي به و خرده فروشانعمدهقابلیت اطمینان 
 هاآنو تأمین محصوالت بدون عیب  هاآندارد که هر چه سرعت پاسخگویی  هاآنانبارش 
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 در خود بیشتر باشد از قابلیت اطمینان باالتري برخوردار خواهند بود. دستنییپابه مراحل 
 :شودیمبیان  ادامه سایر مفروضات این مسئله

 ی شامل موارد زیر است:موردبررسمفروضات مدل 
، تولیدکننده، کنندهنیاست (تأمی چهار سطحی موردبررس نیتأمرهیزنجمدل  •

 فروش).، خردهکنندهعیتوز

 مکان ثابت مشتریان به چند ناحیه مختلف تقسیم شده است. •

 .گرددیمتأمین  هافروشخردهتقاضاي مشتریان از طریق  •
 ي است.ادورهمدل چند  •

 مدل چند محصولی است. •

امکان اینکه بخشی از تقاضاي مشتریان برآورده  گریدعبارتبهکمبود مجاز است  •
 نشود، وجود دارد.

 وجود دارد. دکنندهیتولامکان نگهداري موجودي براي  •

 وجود دارد. کنندهعیتوزامکان نگهداري موجودي براي  •

 فروش وجود دارد.هامکان نگهداري موجودي براي خرد •

 .شودیمموجودي اول دوره برابر با صفر در نظر گرفته  •
 .اندبالقوههمه تسهیالت  •
 امکان تولید انواع محصوالت را دارد. دکنندهیتولهر  •

 امکان تأمین انواع مواد اولیه را دارد. کنندهنیتأمهر  •

 هر ناحیه از بازار به انواع محصوالت نیاز دارد. •

رفیت تولید و انبار براي همه تسهیالت زنجیره قطعی در نظر تقاضاي بازار و ظ •
 گرفته شده است.

 قطعی در نظر گرفته شده است. کنندگاننیتأممیزان تأمین مواد اولیه توسط  •
هزینه ارسال مواد خام و محصوالت بین سطوح مختلف زنجیره قطعی در نظر  •

 گرفته شده است.
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ح مختلف زنجیره قطعی در نظر زمان ارسال مواد خام و محصوالت بین سطو •
 گرفته شده است.

قابلیت اطمینان مربوط به مسیرهاي بین تسهیالت غیر یکسان در نظر گرفته شده  •
 است.

 حجم محصوالت تولیدي یکسان فرض شده است. •
 .باشندیمدر مدل ریاضی به شرح زیر  مورداستفادهي هامجموعهو  هاسیاند

= 𝐼𝐼 کنندگاننیتأممجموعه تمام 
= 𝑖𝑖  کنندگاننیتأماندیس براي 
= 𝐽𝐽 مجموعه تمام تولیدکنندگان 
= 𝑗𝑗 اندیس براي تولیدکنندگان 

= 𝐾𝐾  کنندگانعیتوزمجموعه تمام 
= 𝑘𝑘  کنندگانعیتوزاندیس براي 
= 𝐿𝐿  فروشانخردهمجموعه تمام 
= 𝑙𝑙  فروشانخردهاندیس براي 

= 𝐴𝐴 مجموعه تمام مناطق مشتریان 

= 𝑎𝑎 اندیس براي منطقه مشتریان 
= 𝑀𝑀 مجموعه تمام مواد خام 
= 𝑚𝑚 اندیس براي مواد خام 
= 𝑃𝑃 مجموعه تمام محصوالت 

 = 𝑝𝑝 اندیس براي محصوالت 
= 𝑇𝑇  هادورهمجموعه تمام 
= 𝑡𝑡  هادورهاندیس براي 

 در تحقیق به شرح زیر هستند. مورداستفادهپارامترهاي 
= Cap1imt  کنندهنیتأمظرفیت i  ام از ماده خامm  ام در دورهt ام 

= Capjt  دکنندهیتولظرفیت انبار j  ام در دورهt ام 
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  دکنندهیتولظرفیت تولید براي j از محصول  امp در دوره  امt ام 

= 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝3𝑘𝑘𝑗𝑗 کنندهعیتوزظرفیت k در دوره  امt ام 
= 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝4𝑙𝑙𝑗𝑗 فروش ظرفیت خردهl در دوره  امt ام 

= 𝑃𝑃1𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗  هزینه تأمین و ارسال مواد خامm براي تولید محصول  امp از  ام
 ام tدر دوره  ام jبه تولیدکننده  ام iکننده تأمین

= 𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗  هزینه تولید و ارسال محصولp دکنندهیتولاز  ام j کنندهعیتوزبه  ام k در  ام
 ام tدوره 
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= 𝑃𝑃3𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  هزینه ارسال محصولp کننده از توزیع امk فروش به خرده امl در دوره  ام
t ام 

= 𝑃𝑃4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 هزینه ارسال محصولp فروش از خرده امl به ناحیه  امa در دوره  امt ام 
= 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡1𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 هزینه نگهداري محصولp توسط تولیدکننده  امj در دوره  امt ام 
= 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡2𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗  هزینه نگهداري محصولp کنندهعیتوزتوسط  ام k در دوره  امt ام 
= 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡3𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 هزینه نگهداري محصولp فروش توسط خرده امl در دوره  امt ام 
= 𝑐𝑐ℎ 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  هزینه کمبود محصولp در ناحیه  امa ) عدم برآورده شدن تقاضاي ام

 ام tبازار) در دوره 
= 𝑃𝑃1𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 زمان تأمین و ارسال ماده خامm براي تولید محصول  ازیدنمور امp از  ام

 ام tدر دوره  ام jبه تولیدکننده  ام i کنندهنیتأم
= 𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 زمان تولید و ارسال محصولp از تولیدکننده  امj کنندهعیتوزبه  ام k در  ام

 ام tدوره 
= 𝑃𝑃3𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 زمان ارسال محصولp کنندهعیتوزاز  ام k فروش خردهبه  امl  ام در دورهt 

 ام
= 𝑃𝑃4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 زمان ارسال محصولp فروش از خرده امl به ناحیه  امa در دوره  امt ام 

= 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 قابلیت اطمینان مسیر ارسال ماده خامm براي تولید محصول  امp از  ام
 ام tدر دوره  ام j دکنندهیتولبه  ام iکننده تأمین

= 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗  قابلیت اطمینان مسیر ارسال محصولp از تولیدکننده  امj کنندهعیتوزبه  ام 
k در دوره  امt ام 

= 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  قابلیت اطمینان مسیر ارسال محصولp کننده از توزیع امk فروش به خرده ام
l در دوره  امt ام   

= 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  قابلیت اطمینان مسیر ارسال محصولp شفروخردهاز  ام l به ناحیه  امa ام 
 ام tدر دوره 

= 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖 کننده قابلیت اطمینان تأمینi ام  
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= 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑗𝑗 قابلیت اطمینان تولیدکنندهj ام  
= 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑘𝑘کننده قابلیت اطمینان توزیعk ام  

= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙 فروشخردهقابلیت اطمینان l ام  
= 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑗𝑗  میزان مصرف ماده خامm براي تولید محصول  امp ام 
= 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  تقاضاي محصولp در ناحیه  امa در دوره  امt ام 

 متغیرهاي تصمیم به شرح زیر هستند.
= 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗  میزان ارسال ماده خامm براي تولید محصول  امp کنندهنیتأماز  ام i به  ام

 ام tام در دوره  j دکنندهیتول
= 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗  میزان ارسال محصولp از تولیدکننده  امj کنندهعیتوزبه  ام  k در دوره ام t ام 
= 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 میزان ارسال محصولp کنندهعیتوزاز  ام k فروش به خرده ام l در دوره  امt ام 

= 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  میزان ارسال محصولp فروش از خرده امl به ناحیه  امa در دوره  امt ام 
= 𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 موجودي محصول p در انبار تولیدکننده  امj در دوره  امt ام 
= 𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 موجودي محصولp کنندهعیتوزدر  ام k در دوره ام  t ام 
= 𝑖𝑖𝑖𝑖3𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  موجودي محصولp فروش در خرده امl در دوره  امt ام 
= 𝑐𝑐ℎ𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  مقدار کمبود محصولp در ناحیه  امa در دوره  امt ام 

= 𝑅𝑅𝑟𝑟تأمینقابلیت اطمینان کل مسیرهاي زنجیره 
= 𝑅𝑅𝑠𝑠 ) نیتأمرهیزنجقابلیت اطمینان کل سیستم( 

) در ستمیرسیمرحله (زمتغیرهاي صفر و یک براي کنترل کردن تعداد تسهیالت در هر 
. چنانچه این متغیرها مقدار یک اختیار کنند روندیمبه کار  نیتأمرهیزنجطراحی شبکه 

 کهیدرصورتاین است که آن تسهیل باید در طراحی شبکه وجود داشته باشد و  منزلهبه
نباید در طراحی شبکه وجود  موردنظرآن است که تسهیل  منزلهبهمقدار صفر به خود گیرد 

مقدار یک به خود گیرد یعنی اینکه باید در  𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗مثال، اگر متغیر طوربه داشته باشد.
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 ام jبه تولیدکننده  ام iکننده از تأمین ام p، براي تولید محصول ام mم ، ماده خاام tدوره 
 قرار گیرد. ام tدر طراحی شبکه در دوره  ام i کنندهنیتأمباید  گریدعبارتبهارسال گردد، 

= 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 متغیر صفر و یک 
= 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 متغیر صفر و یک 
= 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 متغیر صفر و یک 

= 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 متغیر صفر و یک 
= 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑖𝑖 متغیر صفر و یک 
= 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑗𝑗 متغیر صفر و یک 
= 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑘𝑘 متغیر صفر و یک 
= 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑙𝑙 متغیر صفر و یک 

 زیر نشان داد: صورتبهفرم کلی مدل تحقیق را  توانیم گفتهشیپبر اساس موارد 

 )1رابطه (

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑍𝑍1 = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑃1𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 . 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 +
∑ ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗 .𝑟𝑟𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑃3𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑘𝑘 . 𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 +
∑ ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑃4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑙𝑙 .𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 +
∑ ∑ ∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡1𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 . 𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗+∑ ∑ ∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡2𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘 . 𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗+
∑ ∑ ∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡3𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙 . 𝑖𝑖𝑖𝑖3𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗+∑ ∑ ∑ 𝑐𝑐ℎ 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙 . 𝑐𝑐ℎ𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 

 )2رابطه (

2min Z 1 2

3 4

ijmpt ijmpt j
i j m p t j k p t

klpt klpt lapt
k l p t l a p t

d ux d

d uz d uw

= +

+

∑∑∑∑∑ ∑∑∑∑

∑∑∑∑ ∑∑∑∑
 

 )3رابطه (
(3max Z 1 1 1 1 .ijmpt ijmpt j

i a j k l m p t

ux rx uy
 

= − − − − ×   
∏∏ ∏∏∏∏∏∏

 
 )4رابطه (

( ) ( ) (maxR 1 1 . 1 1 . 1 1S i i j j
i j k

rs vx rm vy
   

= − − − − − −   
   
∏ ∏ ∏
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1 )5رابطه ( , ,ijmpt imt
j p

x cap i m t≤ ∀ ∀ ∀∑∑
 

 )6رابطه (
, , ,

ijmpt
i

jpt
mp

x
f m j p t

α
≤ ∀ ∀ ∀ ∀
∑

 
 )7رابطه (

11 2 ,jpt jpt jkpt jt
p p p k

f in y cap j t−+ − ≤ ∀ ∀∑ ∑ ∑∑
 

 )8رابطه (
1 2 3 ,jkpt kpt klpt kt

p j p p l
y in z cap k t−+ − ≤ ∀ ∀∑∑ ∑ ∑∑

 
 )9رابطه (

13 4 ,klpt lpt lapt lt
p k p p a

z in w cap l t−+ − ≤ ∀ ∀∑∑ ∑ ∑∑
 

, )10رابطه ( ,lapt apt apt
l

w sh D a t p+ = ∀ ∀ ∀∑
 

11 )11رابطه ( 1 , ,jpt jpt jkpt jpt
k

f in y in j p t−+ = + ∀ ∀ ∀∑
 

 )12رابطه (
12 2 , ,jkpt kpt klpt kpt

j l
y in z in k p t−+ = + ∀ ∀ ∀∑ ∑

 
 )13رابطه (

13 3 , ,klpt lpt lapt lpt
k a

z in w in p t l−+ = + ∀ ∀ ∀∑ ∑
 

1ijmpt )14رابطه ( ijmptx M ux≤  
2ijmpt )15رابطه ( ijmptux M x≤  
1jkpt )16رابطه ( jkpty M uy≤  
2jkpt )17رابطه ( jkptuy M y≤  
1klpt )18رابطه ( klptz M uz≤  
2klpt )19رابطه ( klptuz M z≤  
1lapt )20رابطه ( laptw M uw≤  
2lapt )21رابطه ( laptuw M w≤  
0 )22رابطه ( , , , ,ijmptx i j m p t≥ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀  
,0 )23رابطه ( int , , ,jkpty eger j k p t≥ ∀ ∀ ∀ ∀  
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,0 )24رابطه ( int , , ,klptz eger k l p t≥ ∀ ∀ ∀ ∀  
,0 )25رابطه ( int , , ,laptw eger l a p t≥ ∀ ∀ ∀ ∀  
1 )26رابطه ( 0, int , ,jptin eger j p t≥ ∀ ∀ ∀  
2 )27رابطه ( 0, int , ,kptin eger k p t≥ ∀ ∀ ∀  
3 )28رابطه ( 0, int , ,lptin eger l p t≥ ∀ ∀ ∀  
,0 )29رابطه ( int , ,lptsh eger l p t≥ ∀ ∀ ∀  
} )30رابطه ( }0,1 , j, m, ,ijmptux i p t∈ ∀ ∀ ∀ ∀ ∀  
} )31رابطه ( }0,1 j, , ,jkptuy k p t∈ ∀ ∀ ∀ ∀  
} )32رابطه ( }0,1 , , ,klptuz k l p t∈ ∀ ∀ ∀ ∀  
} )33رابطه ( }0,1 , , ,laptuw l a p t∈ ∀ ∀ ∀ ∀  

محصول است. که شامل هزینه تأمین،  شدهتمامتابع هدف اول به دنبال حداقل سازي بهاي 
، هزینه نگهداري موجودي در هر نیتأمرهیزنجتولید و ارسال محصول بین مراحل مختلف 

. تابع هدف دوم به دنبال باشدیممرحله و نیز هزینه کمبود محصول در نواحی مختلف بازار 
ي زمان تأمین، تولید و ارسال مواد خام و محصوالت بین مراحل مختلف سازحداقل

تابع هدف سوم، با توجه به اینکه مسیرهاي موجود بین مراحل  در .باشدیم نیتأمرهیزنج
داراي قابلیت اطمینان متفاوتی هستند، لذا به دنبال ارسال مواد و  نیتأمرهیزنجمختلف 

لیت اطمینان آن مسیرها حداکثر باشد. تابع هدف محصوالت از مسیرهایی هستیم که قاب
 است. شدهگرفتهدر نظر  نیتأمرهیزنجچهارم مدل براي حداکثر سازي قابلیت اطمینان کل 

ام به سایر تولیدکنندگان در 𝑖𝑖 کنندهنیتأماز  ام m) میزان ارسال ماده خام 5محدودیت ( در
، حداکثر امکان تولید 6محدودیت  در اشد.ب کنندهنیتأمنباید بیشتر از ظرفیت آن  ام tدوره 

مختلف نباید از ظرفیت تولیدي  کنندگاننیتأماز  شدهارسالاز مواد خام  ام pمحصول 
ام  j)، محصوالتی که تولیدکننده 7محدودیت ( در بیشتر باشد. ام tدر دوره  ام j دکنندهیتول

ام باقی  jبعالوه موجودي که از دوره قبل در انبار تولیدکننده  کندیمام تولید  tدر دوره 
 شودیمارسال  کنندگانعیتوزام به سایر  j دکنندهیتول، منهاي محصوالتی که از استمانده 
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)، مجموع محصوالتی که از 8رابطه ( در ام بیشتر باشد. j دکنندهیتولنباید از ظرفیت انبار 
و میزان موجودي که از دوره قبل از  شودیمام ارسال  k کنندهعیتوزبه  هادکنندهیتول

است، منهاي محصوالتی که از آن  ماندهباقی  کنندهعیتوزمحصوالت مختلف در انبار 
ام بیشتر  k کنندهعیتوزنباید از ظرفیت  شودیمارسال  هافروشخردهبه سایر  کنندهعیتوز

 ام lفروش به خرده هاکنندهعیتوز)، مجموع محصوالتی که از 9محدودیت ( در باشد.
ام باقی مانده است منهاي  lفروش ، بعالوه موجودي که از دوره قبل در خردهشودیمارسال 

 فروشخردهبه نواحی مختلف بازار نباید از ظرفیت  ام lفروش محصوالت ارسالی از خرده
ام  aبه ناحیه  ي مختلفهافروشخرده)، میزان محصولی که از 10رابطه ( در بیشتر باشد.
باعث به وجود  صورت نیاام برابر باشد در غیر  aباید با تقاضاي ناحیه  شودیمبازار ارسال 

)، میزان محصوالتی 11رابطه ( در .شودیمتقاضاي برآورد نشده) محصول کمبود (آمدن 
، بعالوه موجودي کندیمتولید  کنندگاننیتأمام از مواد خام دریافتی از  j دکنندهیتولکه 

ام باقیمانده است باید برابر با میزان ارسال  j دکنندهیتولمحصوالتی که از دوره قبل در انبار 
ام  j دکنندهیتولو موجودي دوره جاري  هاکنندهام به سایر توزیع j دکنندهیتولمحصول از 

ام  k کنندهعیتوز)، میزان محصولی که از تولیدکنندگان مختلف به 12باشد. در رابطه (
ام باقیمانده است باید  k کنندهعیتوزبعالوه موجودي که از دوره قبل در انبار  شودیمارسال 

و موجودي دوره جاري  هافروشخردهام به سایر  k کنندهعیتوزبا میزان ارسال محصول از 
مختلف  کنندگانعیتوز)، میزان محصولی که از 13رابطه ( در ام برابر باشد. kکننده توزیع

ام  lفروش خرده، بعالوه موجودي که از دوره قبل در شودیمام ارسال  lفروش به خرده
و موجودي دوره جاري  ام l فروشخردهباقیمانده است باید با میزان ارسال محصول از 

 .ام برابر باشد kکننده توزیع
انی که در تابع هدف دوم و سوم از متغیرهاي صفر و یک استفاده شده است تا زم

ارسالی از یک مسیر صورت گرفت زمان و قابلیت اطمینان آن مسیر در توابع هدف دوم و 
 قرار گیرد. بنابراین خواهیم داشت: مدنظرسوم 
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رابطه 
)34( 

1 0

0 0

if
ijmpt

ijmpt if
ijmpt

x
ux

x

 → >= 
→ =  

رابطه 
)35( 

1 0

0 0

if
jkpt

jkpt if
jkpt

y
uy

y

 → >= 
→ =  

رابطه 
)36( 

1 0

0 0

if
klpt

klpt if
klpt

z
uz

z

 → >= 
→ =  

رابطه 
)37( 

1 0

0 0

if
lapt

lapt if
lapt

w
uw

w

 → >= 
→ =  

. شودیمبه مسئله اضافه  21تا  16ي هاتیمحدود 37تا  34بنابراین براي لحاظ کردن روابط 
 تواندینمو نیز مقدار موجودي و کمبود  نیتأمرهیزنجمقدار ارسال بین سطوح مختلف 

ي عالمت، هاتیمحدود عنوانبه 29تا  22ي هاتیمحدودمقدار منفی به خود بگیرند، لذا 
 .شوندیمبراي این منظور به مسئله اضافه 

 هایافته

چهار سطحی شامل دو  نیشده در این تحقیق، از یک زنجیره تأمجهت حل مدل ارائه
فروش (مراکز فروش) که تقاضاي ، سه تولیدکننده، دو مرکز توزیع، سه خردهکنندهنیتأم

فاده شده است. در مدل تحقیق از یک نوع ، استسازندیسه منطقه از مشتریان را برآورده م
در نظر گرفته  ياتک دوره نیتأمرهیو زنج شودیمحصول که از یک نوع ماده اولیه تولید م

انتخاب  1یکنواخت جدول  يهاطور تصادفی از بازهقطعی مدل به يشده است. پارامترها
. در زنجیره دهدیم را نشان یابعاد مسئله موردبررس 2و شکل  2جدول  نیاند. همچنشده

کارخانه اول از امین کننده اول و مواد اولیه کارخانه  ازی، مواد اولیه موردنیموردبررس نیتأم
. کارخانه اول و دوم محصوالت تولیدي خود را به شودیم نیکننده دوم تأمدوم از تأمین

ه سوم فروش دوم نیز محصوالت تولیدي کارخانو عمده دهندیفروش اول تحویل معمده
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فروش اول جهت برآورده ساختن تقاضاي مشتریان مربوط به . خردهردیگیرا تحویل م
منظور برآورده ساختن دوم و سوم نیز به يهافروشفروش اول و خردهناحیه اول از عمده

 .کنندیفروش دوم محصوالت را دریافت متقاضاي نواحی دوم و سوم از عمده

 مقادیر پارامترها .1جدول 
 پارامتر توزیع پارامتر پارامتر توزیع پارامتر پارامتر توزیع پارامتر
𝑈𝑈(550,750) 𝑐𝑐ℎ 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑈𝑈(3,7) 𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑈𝑈(8,27) 𝑃𝑃1𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗  
𝑈𝑈(2,4) 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑈𝑈(3,8) 𝑃𝑃3𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗  𝑈𝑈(30,55) 𝑃𝑃2𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 

𝑈𝑈(1100,1250) Cap1imt 𝑈𝑈(1,5) 𝑃𝑃4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑈𝑈(6,14) 𝑃𝑃3𝑘𝑘𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 
𝑈𝑈(400,850) Capjt 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎(220, 25) 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑈𝑈(8,18) 𝑃𝑃4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 
𝑈𝑈(350,750) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑈𝑈(0.6,0.85) 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖  𝑈𝑈(4,12) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡1𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  
𝑈𝑈(600,950) 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝3𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑈𝑈(0.6,0.85) 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑗𝑗 𝑈𝑈(7,14) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡2𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 
𝑈𝑈(150,300) 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝4𝑙𝑙𝑗𝑗  𝑈𝑈(0.6,0.85) 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑘𝑘 𝑈𝑈(9,20) 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡3𝑙𝑙𝑗𝑗𝑗𝑗 

 𝑈𝑈(0.6,0.85) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙  𝑈𝑈(5,12) 𝑃𝑃1𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

 یابعاد مسئله موردبررس .2جدول 

 تعداد منطقه مشتریان
تعداد مراکز 

 فروش
تعداد 

 کنندهتوزیع
تعداد 

 دکنندهیتول
تعداد 

 کنندهتأمین
3 3 2 3 2 

 
 

 یمربوط به مثال عددي موردبررس نیزنجیره تأم .2شکل 

 منظور برآورد رابطه تابع هدف هزینهبه هاشیطراحی آزما
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. شودیبرمان استفاده م-براي این مسئله از طرح پالکت هاشیمنظور طراحی آزمابه
 بسیار کارایی هستند. يهابرمان به لحاظ تعداد اجرا طرح-پالکت يهاطرح

. با توجه باشدیمربوط به مثال عددي م نیبر اساس زنجیره تأم شدهییشناسا يهاعامل
عامل  23 توانیوجود دارد م یموردبررس نیبه روابطی که بین اجزاي مختلف زنجیره تأم

دهنده میزان مواد اولیه ارسالی نشان Xدر طراحی آزمایش در نظر گرفت. متغیرهاي از نوع 
دهنده میزان نشان Yاز نوع  يرهای. متغباشندیم دکنندگانیبراي تول کنندگاننیاز تأم

 Zاز نوع  يرهای. متغباشندیها مفروشمحصول ارسالی از تولیدکنندگان براي عمده
ها هستند. فروشها براي هر یک از خردهفروشدهنده میزان محصول ارسالی از عمدهنشان

یک از نواحی مشتریان از دهنده میزان محصول ارسالی براي هر نشان Wمتغیرهاي از نوع 
دهنده ظرفیت موجودي براي نیز نشان INاز نوع  يرهایها هستند. متغفروشهر یک از خرده

دهنده میزان نیز نشان SHمتغیرهاي از نوع  تیهر یک از اجزاي زنجیره هستند و درنها
ها است. بر اساس این کمبود محصول براي هر یک از نواحی مشتریان و تقاضاي آن

 24تعداد  شدهیطراح يهاشیبرمان، آزما-طرح عاملی پالکت يریکارگها و بهملعا
 .آزمایش است

و بر اساس  يسازادهیپ يسازهیها در مدل شب، هرکدام از آنهاشیبعد از طراحی آزما
. فرمول شودیآمده براي پارمترهاي مختلف، مقدار هزینه کل محاسبه مدستمقادیر به

 محاسبه شده است: 40صورت رابطه مربوط به رابطه فاکتورها و هزینه به

 )40رابطه (

COST = 347006 + 4706 X11 + 845.1 X21 + 2397 X23 
+ 312.6 Y11 +1753 Y21 
+ 1683 Y32+ 2172 Z11+ 1157 Z22+ 329.5 Z23+ 556.8 W11+ 2

048 W22+ 1445 W33+ 407.1 IN11+ 6878 IN12 + 1802 IN13 
+ 2720 IN21+ 3594 IN22 + 3013 IN31+ 3054 IN32 

+ 3275 IN33 + 342.5 SH1 + 633.0 SH2 + 1370 SH3 

صورت آزمایشی آمده بر اساس مقدار هر یک از متغیرهاي تصمیم که بهدسترابطه به
شده است. در این رابطه باید مقدار هر یک از پارامترها بودند حاصل شدهیطراح

کمبود) در مقادیر متغیرهاي تصمیم  يهانهینگهداري و هز يهانهیارسال، هز ياهنهی(هز



 231 |   و همکارانمقدم  یصالح...؛  یتصادف يبا تقاضا نیتأم رهیمدل چندهدفه زنجتوسعه 

 

و این  دیآیکلی زنجیره به دست م يهانهیضرب شود و رابطه کلی تابع هدف مرتبط با هز
ها در قالب یک مدل مرتبط با آن يهاتیتابع هدف در کنار سه تابع هدف دیگر و محدود

 .شودیکلی در نظر گرفته م

 نتایج حاصل از حل مدل براي مثال عددي
به  1افزار لینگوبا توجه به مدل تشریح شده و در نظر گرفتن مثال عددي، این مدل در نرم

آمده براي آن به شرح دستپارتوي به يهاروش محدودیت اپسیلون حل شد و جواب
 است 3جدول 

 نتایج حاصل از اجراي مدل براي مثال عددي .3جدول 
قابلیت 

اطمینان 
 کل

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر
 هزینه زمان

شماره 
 جواب

قابلیت 
اطمینان 

 کل

 تیقابل
 نانیاطم

 مسیر
 هزینه زمان

شماره 
 جواب

0.6357 0.9023 198 349215 6 0.6815 0.9625 252 336145 1 
0.6697 0.9521 150 362547 7 0.6754 0.9712 245 374261 2 

0.6214 0.9352 263 335821 8 0.6451 0.9321 198 345231 3 

0.6712 0.9723 274 347982 9 0.6612 0.9451 239 366210 4 

0.6032 0.9412 239 337982 10 0.6421 0.9687 211 360123 5 

 سناریوطراحی 
منظور بهبود در فرایندها از منظر معیارهاي عملکردي سیستم سناریوهاي مختلفی تعریف به
. این شوندیها بر متغیرهاي عملکردي موردنظر در سیستم بررسی مو اثر آن شوندیم

ها براي گوناگون تعریف و مطرح شوند. سازمان يهااز ابعاد و جنبه توانندیسناریوها م
کنندگان آن تأمین تولید کاال و ارائه خدمت، به مواد اولیه و قطعات نیاز دارند و از عرضه

، این است که: اوًال در ازیز مدیریت مواد اولیه و قطعات موردن. هدف اصلی اندینمایم
اندازه هنگام نیاز کاال و قطعات به میزان موردنظر موجود باشد و ثانیًا مقدار کاال و قطعات به

را بر سازمان تحمیل  ياالعادهباشد، یعنی نه به میزان زیاد که هزینه انبارداري فوق »مناسب«

1. LINGO 
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قدر کم باشد که خط تولید متوقف شود. کاالها را اشغال نماید و نه آننماید و فضاي دیگر 
وایت کمبود آن باشد ( يهانهی، منافع ناشی از دارا بودن موجودي بیش از هزگریدعبارتبه

. منظور از موجودي تنها مواد اولیه و قطعات نیست. بلکه موجودي به: )2018، 1و سنسالیو
، ابزارآالت تولیدي، لوازم تعمیرات آالتنینیمه ساخته، ماش مواد اولیه و قطعات، کاالهاي

ها به دنبال نوین تولید، سازمان يهاستمی. در سشودیشده اطالق مها و کاالي ساختهآن
که مواد اولیه  ياگونهکاهش میزان موجودي و نگهداري آن در حداقل ممکن هستند. به

باري مشتریان ارسال گردد. البته حذف  شدهلیهنگام نیاز، وارد سیستم شده و کاالي تکم
طور مطلق امکان ندارد. با توجه به این کامل انبار و دارا بودن مواد اولیه در موقع نیاز و به
بودن مقدار تقاضا رویکردهاي مختلفی  موارد در این تحقیق قصد داریم با توجه به تصادفی

در  نیر یک از مراحل زنجیره تأمد و مقدار سفارش مجدد در هدرا براي سطح سفارش مج
 نظر بگیریم.

 سناریو اول
در این حالت با دیدگاه احتیاطی و ریسک گریز به تعیین حد سطح سفارش مجدد و مقدار 

سناریو با  نی. امیریگیها در نظر مآن يو مقادیر باالیی را برا میپردازیسفارش مجدد م
 در ارتباط است.» حداکثر موجودي«دیدگاه 

نرم افزار ( انبار منزله باالترین مقدار کاالي موجود درحداکثر موجودي به
. زمانی که مقدار باشدیصرفه نماست اما نگهداري کاال بیش از این مقدار به )انبارداري

بیش از حداکثر موجودي اطالع داده شود این باید  انبار درموجودي قلم کاالي موجود 
بررسی و علت آن گزارش شود و در صورت لزوم اصالحاتی باید صورت بگیرد. حداکثر 

کاال در مدت مصرف  يریاندازه سفارش دارد و فسادپذموجودي ارتباط مستقیمی به
 ).2018(وایت و سنسالیو،  در نظر گرفته شود ستیبایم

  داکثر موجودي عبارت است از:میزان ح

1. White1 and Censlive 
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 میزان سفارش مجدد + نقطه سفارش = -(روز) * حداقل مصرف روزانه)  لی(حداقل مدت تحو
 حداکثرموجودي

 250 2، سطح سفارش مجدد500 دکنندهیبراي انبارهاي تول 1در این سناریو، موجودي اولیه
 .شودیدر نظر گرفته م 300 3و مقدار جایگزینی

 يریکارگ، مجدداً با بهیمقادیر موردنظر براي پارمترهاي موردبررس با در نظر گرفتن
 هستند. 4حاصل به شرح جدول  يهاو جواب میکنیافزار لینگو مسئله را حل منرم

 تحقیق سناروي اولمقادیر توابع هدف مدل  .4جدول 
قابلیت 

اطمینان 
 سیستم

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر

زمان 
 ارسال

هزینه 
 کل

شماره 
 جواب

قابلیت 
اطمینان 

 سیستم

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر

زمان 
 ارسال

هزینه 
 کل

شماره 
 جواب

0.6632 0.9637 192 348992 6 0.6934 0.9952 245 333560 1 

0.6721 0.9796 148 361286 7 0.6785 0.9863 242 362956 2 

0.6894 0.9687 257 333546 8 0.6924 0.9899 189 342089 3 

0.6674 0.9864 267 345627 9 0.6852 0.9936 232 364961 4 

0.6523 0.9632 238 335497 10 0.6734 0.9947 198 355134 5 

 سناریو دوم
در این حالت حد معتدلی از سطح سفارش مجدد و مقدار سفارش مجدد در نظر خواهیم 

سروکار » متوسط موجودي یا حد مطلوب موجودي«گرفت. در این سناریو با دیدگاه 
و رعایت مطلوب موازین   انبار کنترل موجودي يهااستیاطمینان از صحت س يبراداریم. 

را با حد  انبار اقتصادي متوسط موجودي را مالك عمل قرار داده و موجودي کاالهاي
درصد که بیش از پنجاه انبارهایی . درندینمایمتوسط مطلوب موجودي مقایسه م

نتیجه گرفت که در  توانیمطلوب داشته باشند، مداراي موجودي معادل حد  انبار کاالهاي
 .)2018وایت و سنسالیو، مدیریت و کنترل موجودي وضعیت مناسبی دارد ( این انبارها

1. Initial inventory 
2. Reorder level 
3. Replenishment quantity 
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 میزان سطح مورد اعتماد موجودي عبارت است از:

α سطح ریسک یا سطح خطر مدیریت برابر است با: احتمال اینکه در یک دوره با :
 کمبود مواجه شویم

  :دیآی) است و از رابطه زیر به دست مα - 1مورد اعتماد موجودي برابر (سطح 
تماد داراي کمبود در سال) = سطح مورد اع يهاها در سال/ (متوسط تعداد دورهمتوسط تعداد دوره

 موجودي

با اعمال تغییرات مرتبط با این سناریو و در نظر گرفتن مقادیر موردنظر براي 
و  میکنیافزار لینگو مسئله را حل منرم يریکارگمجدداً با به، یپارمترهاي موردبررس

 هستند. 5حاصل به شرح جدول  يهاجواب

 تحقیق سناریوي دوممقادیر توابع هدف مدل  .5جدول 
قابلیت 

اطمینان 
 سیستم

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر

زمان 
 ارسال

هزینه 
 کل

شماره 
 جواب

قابلیت 
اطمینان 

 سیستم

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر

زمان 
 ارسال

هزینه 
 کل

شماره 
 جواب

0,7085 0,9485 193 346821 6 0,7058 0,9781 247 330896 1 

0,7012 0,9537 149 359120 7 0,6895 0,9637 243 360165 2 

0,6921 0,9614 263 330457 8 0,6921 0,9532 195 340569 3 

0,6894 0,9763 269 342013 9 0,7106 0,9785 236 363214 4 

0,6754 0,9539 239 332485 10 0,6838 0,98121 202 352642 5 

 سناریو سوم
به تعیین حد سطح سفارش مجدد و مقدار سفارش  ریپذسکیدر این حالت با دیدگاه ر

. در این سناریو احتمال به میریگیها در نظر مو مقادیر پایینی را براي آن میپردازیمجدد م
ذخیرة اطمینان (احتیاطی) «سناریو با دیدگاه  نی. ارودیباال مرفته وجود آمدن هزینه ازدست

 در ارتباط است.» 1یا حداقل موجودي

1. Safty stock 
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عبارت است از میزان اضافه موجودي انبار براي جلوگیري از  (SS) ذخیره اطمینان
و موجودي را در مقابل  باشدیکمبودهاي احتمالی در زمان انتظار جهت دریافت کاال م

مصرف  %10، معموالً ذخیره احتیاطی کندیتقاضا یا مدت تقاضا بیمه م رهرمنتظیافزایش غ
و  شودیاین امر گزارش م رسدیکل ساالنه است، وقتی موجودي کاالیی به این سطح م

وایت و شود (یو در صورت نیاز سیستم بازنگري موجودي اصالح م شدهیسوابق بررس
 ).2018سنسالیو، 

حداقل موجودينقطه سفارش =  -وسط مدت تحویل سفارش (روز)) (متوسط مدت مصرف (روز) * مت  

 يریکارگ، مجدداً با بهیبا در نظر گرفتن مقادیر موردنظر براي پارمترهاي موردبررس
 هستند. 6حاصل به شرح جدول  يهاو جواب میکنیافزار لینگو مسئله را حل منرم

 تحقیق سناریوي سوممقادیر توابع هدف مدل  .6جدول 
قابلیت 

اطمینان 
 سیستم

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر

زمان 
 ارسال

هزینه 
 کل

شماره 
 جواب

قابلیت 
اطمینان 

 سیستم

قابلیت 
اطمینان 

 مسیر

زمان 
 ارسال

هزینه 
 کل

شماره 
 جواب

0.6532 0.9357 196 348621 6 0.6958 9721/0 249 332470 1 

0.6637 0.9524 152 360347 7 0.6824 9621/0 244 362124 2 

0.6485 0.9581 264 332541 8 0.6596 9412/0 196 341521 3 

0.6498 0.9637 273 344127 9 0.6754 9512/0 238 364237 4 

0.6325 0.94585 241 334218 10 0.6647 9723/0 208 354213 5 

 1رتبه بندي سناریوها بر اساس روش ویکور
بر اساس فقط یک تابع هدف به  صرفاً میتوانینمبا توجه به اینکه در مقایسه سناریوها ما  

ی فقط یک تابع هدف در نظر نیچننیادر مقایسه  (چراکه میابیدستي ریگجهینتمقایسه و 
) بنابراین نیاز به رویکردي داریم تا با استفاده از آن بتوانیم سناریوهاي شودیمگرفته 

یسه کنیم. رویکرد با هم مقا زمانهم صورتبهپیشنهادي را بر اساس تمام توابع هدف 
ي ریگمیتصمي هاروش. باشدیمي چند معیاره ریگمیتصمپیشنهادي براي این امر، رویکرد 

1. VIKOR 
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تکنیک ویکور  شودیمزیادي بدین منظور وجود دارد. تکنیکی که در این تحقیق استفاده 
است. این روش داراي مبناي ریاضیاتی و محاسباتی مناسبی بوده و کارایی خود را در 

 ).1395امیري، است (ات مختلف اثبات نموده تحقیق
وضعیت فعلی و سناریوهاي مختلف) حل مختلف (با توجه به اینکه مدل در شرایط 

 صورتبهبراي هر حالت  آمدهدستبهي هاجوابشد و با توجه به چند هدفه بودن مدل، 
از مدل مشخص کرد که کدام جواب براي هر حالت  طورقطعبه توانینمپارتو است یعنی 

بهترین جواب انتخاب شود. بنابراین قبل از مقایسه سناریوها با یکدیگر  عنوانبه تواندیم
ي شوند و بر اساس بهترین بندرتبهبراي هر سناریو  آمدهدستبهي پارتو هاجوابابتدا باید 

 سناریوها را با یکدیگر مقایسه نماییم. آمدهدستبهجواب 
چهار حالت شامل مثال  درمجموعسناریوها و مثال عددي (در ادامه براي هر یک از 

ي تشکیل داده و مجموعه ریگمیتصموضعیت فعلی) و سه سناریو)، یک جدول ( يعدد
، حلراهانتخاب بهترین  منظوربهي هر حالت مدل را بر اساس روش ویکور هاجواب

 .میدهیمی و مقایسه قرار موردبررس

 براي مثال عددي آمدهدستبهوط به نتایج ي مربریگمیتصمماتریس  .7جدول 

 قابلیت اطمینان کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز
0,6815 0,9625 252 336145 𝐴𝐴1 
0,6754 0,9712 245 374261 𝐴𝐴2 
0,6451 0,9321 198 345231 𝐴𝐴3 
0,6612 0,9451 239 366210 𝐴𝐴4 
0,6421 0,9687 211 360123 𝐴𝐴5 
0,6357 0,9023 198 349215 𝐴𝐴6 
0,6697 0,9521 150 362547 𝐴𝐴7 
0,6214 0,9352 263 335821 𝐴𝐴8 
0,6712 0,9723 274 347982 𝐴𝐴9 
0,6032 0,9412 239 337983 𝐴𝐴10 
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 قابلیت اطمینان کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز
0,6815 0,9723 150 335821 𝑓𝑓𝑖𝑖∗ 
0,6032 0,9023 274 374261 𝑓𝑓𝑖𝑖− 

با  آمدهدستبهي پارتوي هاجواباز بین  میخواهیممربوط به مثال عددي،  جینتابر اساس 
جواب را انتخاب نماییم. الزم به ذکر است با توجه  نیترمناسبي روش ویکور ریکارگبه

یک مثال عددي است و بنابراین جهت  صورتبهدر این تحقیق  مورداستفادهبه اینکه مثال 
 باهمي نهایی، وزن تمامی اهداف را بندرتبهوزن دهی به هر یک از اهداف مدل جهت 

و با توجه به در اختیار داشتن چهار تابع هدف، وزن هر یک از  میریگیمبرابر در نظر 
ي مثال هاابجوي بندرتبهادامه محاسبات مربوط به  در .میریگیمدر نظر  0,25اهداف رو 

 .میکنیمعددي با استفاده از روش ویکور را مشاهده 

 ∗𝑸𝑸و −𝑹𝑹و ∗𝑺𝑺−،𝑺𝑺∗،𝑹𝑹محاسبه مقادیر .8جدول 

𝑺𝑺𝟏𝟏 𝑺𝑺𝟐𝟐 𝑺𝑺𝟑𝟑 𝑺𝑺𝟒𝟒 𝑺𝑺𝟓𝟓 𝑺𝑺𝟔𝟔 𝑺𝑺𝟕𝟕 𝑺𝑺𝟖𝟖 𝑺𝑺𝟗𝟗 𝑺𝑺𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑺𝑺−
= 𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐 

0.242 0.464 0.417 0.539 0.419 0.58 0.284 0.552 0.362 0.534 𝑆𝑆∗
= 0.58 

𝑅𝑅1 𝑅𝑅2 𝑅𝑅3 𝑅𝑅4 𝑅𝑅5 𝑅𝑅6 𝑅𝑅7 𝑅𝑅8 𝑅𝑅9 𝑅𝑅10 𝑅𝑅∗
= 0.585 

0.205 0.25 0.144 0.197 0.158 0.585 0.174 0.228 0.25 0.25 𝑅𝑅−
= 0.144 

𝑄𝑄1 𝑄𝑄2 𝑄𝑄3 𝑄𝑄4 𝑄𝑄5 𝑄𝑄6 𝑄𝑄7 𝑄𝑄8 𝑄𝑄9 𝑄𝑄10 
𝑄𝑄∗ = 𝑄𝑄7 0.69 0.448 0.259 0.499 0.264 1 0.096 0.554 0.298 0.552 

ي پارتوي حاصل از سناریوهاي اول تا سوم نیز هاجوابي روش ویکور براي ریکارگبهبا 
بهترین مجموعه جواب براي هر سناریو را محاسبه نمود. نحوه انجام محاسبات براي  توانیم

ي مثال عددي هاجوابي بندرتبهاین سه سناریو نیز همانند محاسبات صورت گرفته براي 
 است.



 1401 پاییز | 66شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 238

 براي سناریوي اول مدهآدستبهي مربوط به نتایج ریگمیتصمماتریس  .9جدول 

قابلیت اطمینان 
 کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز
0.6934 0.9952 245 333560 𝐴𝐴1 
0.6785 0.9863 242 362956 𝐴𝐴2 

0.6924 0.9899 189 342089 𝐴𝐴3 

0.6721 0.9796 148 361286 𝐴𝐴4 

0.6852 0.9936 232 364961 𝐴𝐴5 

0.6734 0.9947 198 355134 𝐴𝐴6 

0.6632 0.9637 192 348992 𝐴𝐴7 

0.6894 0.9687 257 333546 𝐴𝐴8 

0.6674 0.9864 267 345627 𝐴𝐴9 

0.6523 0.9632 238 335497 𝐴𝐴10 

0,6934 0,9952 148 333546 𝑓𝑓𝑖𝑖∗ 

0,6523 0,9632 267 364961 𝑓𝑓𝑖𝑖− 

 براي سناریوي دوم آمدهدستبهي مربوط به نتایج ریگمیتصمماتریس  .10جدول 

 قابلیت اطمینان کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز

0.7058 0.9781 247 330896 𝐴𝐴1 
0.6895 0.9637 243 360165 𝐴𝐴2 

0.7012 0.9537 149 349120 𝐴𝐴3 

0.6921 0.9532 195 340569 𝐴𝐴4 

0.7106 0.9785 236 363214 𝐴𝐴5 

0.6838 0.98121 202 352642 𝐴𝐴6 

0.7085 0.9485 193 346821 𝐴𝐴7 

0.6921 0.9614 263 330457 𝐴𝐴8 

0.6894 0.9763 269 342013 𝐴𝐴9 

0.6754 0.9539 239 332485 𝐴𝐴10 
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 قابلیت اطمینان کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز
0,7106 0,98121 149 330457 𝑓𝑓𝑖𝑖∗ 

0,6754 0,9485 269 363214 𝑓𝑓𝑖𝑖− 

 براي سناریوي سوم آمدهدستبهي مربوط به نتایج ریگمیتصمماتریس  .11جدول 

 قابلیت اطمینان کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز
0,6958 0,9721 249 332470 𝐴𝐴1 
0,6824 0,9621 244 362124 𝐴𝐴2 

0,6596 0,9412 196 341521 𝐴𝐴3 

0,6754 0,9512 238 364237 𝐴𝐴4 

0,6647 0,9723 208 354213 𝐴𝐴5 

0,6632 0,9357 196 348621 𝐴𝐴6 

0,6485 0,9581 264 332541 𝐴𝐴7 

0,6498 0,9637 273 344127 𝐴𝐴8 

0,6637 0,9524 152 360347 𝐴𝐴9 

0,6325 0,94585 241 334218 𝐴𝐴10 

0,6958 0,9723 152 332470 𝑓𝑓𝑖𝑖∗ 

0,6325 0,9357 273 364237 𝑓𝑓𝑖𝑖− 

مثال عددي، سناریوي ( یموردبررسحالت  4با توجه به محاسبات صورت گرفته براي هر 
از روش  آمدهدستبهي هاجواببهترین  توانیماول، سناریوي دوم و سناریوي سوم) 
 .درآوردبه نمایش  12جدول  صورتبهویکور براي این چهار حالت از مدل را 
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 ي برتر هر حالت از مدل بر اساس روش ویکورهاجواب .12جدول 

 قابلیت اطمینان کل
𝑪𝑪𝟒𝟒 

 مسیر نانیاطم تیقابل
𝑪𝑪𝟑𝟑 

 زمان
𝑪𝑪𝟐𝟐 

 هزینه
𝑪𝑪𝟏𝟏 

 اهداف)( ارهایمع
 

 )هاها (جوابنهیگز
0,6697 0,9521 150 362547 𝐴𝐴1 
0,6721 0,9796 148 361286 𝐴𝐴2 
0,7012 0,9537 149 349120 𝐴𝐴3 
0,6637 0,9524 152 360347 𝐴𝐴4 
0,7012 0,9796 148 349120 𝑓𝑓𝑖𝑖∗ 
0,6637 0,9521 152 362547 𝑓𝑓𝑖𝑖− 

 مجدداًانتخاب بهترین حالت براي مدل از بین چهار حالت پیشنهادي، در انتها نیز  منظوربه
 زیر است. صورتبهاز روش ویکور استفاده نموده که محاسبات 

𝑺𝑺𝟏𝟏 𝑺𝑺𝟐𝟐 𝑺𝑺𝟑𝟑 𝑺𝑺𝟒𝟒 
0.165 0.579 0.702 0.047 
𝑅𝑅1 𝑅𝑅2 𝑅𝑅3 𝑅𝑅4 

0.125 0.25 0.25 0.041 
𝑄𝑄1 𝑄𝑄2 𝑄𝑄3 𝑄𝑄4 

0.708 0.09 0 1 

 يریگجهینت
ارائه شد و بحث تصادفی بودن  نیتأمرهیمدلی براي طراحی شبکه زنج در این پژوهش،

تقاضا در آن توسعه داده شد. جهت درك بهتر مدل پیشنهادي و نشان دادن کاربردي بودن 
افزار بهینه و یا شدنی با مثال عددي در قالب سناریوهاي مختلف با نرم يهاآن و یافتن پاسخ
یکنواخت  يهامثال عددي از بازه يها. دادهگرفتو ارزیابی قرار  یلینگو، موردبررس

شده در این رساله در . الزم به ذکر است که مدل توسعه دادهشدندطور تصادفی انتخاب به
حالت عمومی و مستقل از تعداد تسهیالت در هر سطح زنجیره تأمین و مقادیر پارامترها 

تولیدي  يهاطیکه در مح ینیتأمرهیلذا در حالت عمومی این مدل براي هر زنج ندارائه شد
. لذا ارائه مطالعه استباشد، قابل کاربرد  پژوهشمنطبق بر الگوهاي ارائه شده در این که 
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در جهت اثبات یا رد یا کاربردي بودن مدل مطرح  وجهچیهموردي و یا مثال و نتایج به
شده نیست. این مثال فقط جهت روشن شدن یکی از چندین کاربرد ممکن مدل توسعه 

تدوین  منظور. بهبودمدل و توصیف آن  يهایی با خروجو آشنای پژوهششده این داده
به برآورد رابطه ریاضی مربوط به  هاشیطراحی آزما يریکارگبهمدل پیشنهادي، ابتدا با 
نتایج حل مسئله نمونه  ،موردنظرشد. پس از تدوین مدل چندهدفه تابع هدف هزینه اقدام 

و  یافزار لینگو، موردبررسشده در قالب سناریوهاي مختلف با نرمعنوان يهابر اساس داده
براي هر حالت از  آمدهدستبهي پارتوي هاجوابدر انتها نیز بر اساس  .گرفتارزیابی قرار 

ي و انتخاب بهترین هاجوابي نهایی بندرتبهي ویکور به ریگمیتصممدل، بر اساس روش 
، در انتها بر اساس شاخص آمدهدستبه جینتاشد. بر اساس حالت از مدل پیشنهادي اقدام 

سناریوي دوم) یعنی در نظر سوم (، گزینه هانهیگزبراي هر یک از  آمدهدستبهویکور 
بهترین راهکار براي دستیابی به بهترین جواب پارتو  عنوانبهگرفتن سطح متوسط موجودي 

 براي مدل تشریح شده پیشنهاد شد.

 یقپیشنهادهاي تحق
به  نیتأمرهیزنج يهانهیاز هز یتوجهدرصد قابلي حاصل از تحقیق، هاافتهبر اساس ی

به  نیتأمرهیکل زنج يهانهیتأمین و توزیع تعلق دارد. ازلحاظ ریاضی تغییرات هز يهانهیهز
تأمین و  يهانهیتغییر پارامترهاي این توابع حساس است و از دیدگاه اقتصادي مدیریت هز

بنابراین  بیشتري دارد. ریتأث نیتأمرهیکل زنج يهانهیتوزیع در سودآوري و کنترل هز
ي به اژهیوکه توجه  شودیمیکی از پیشنهادهاي حاصل از تحقیق به مدیران توصیه  عنوانبه

 نیتأمي کل زنجیره هانهیهزکاهش حداکثري در  منظوربهو توزیع داشته و  نیتأمي هانهیهز
 داشته باشند. هانهیهزبیشتري بر روي کاهش این نوع از  دیکتأ

و انواع  هايموجودبا توجه به سناریوهاي پیشنهادي براي این تحقیق بر اساس سطوح 
ي کمتري به سازمان هانهیهزنسبت به این سطوح، دیدگاه متوسط موجودي  هادگاهید

تحمیل نموده و قابلیت اطمینان کل زنجیره را نیز به نسبت دو سناریوي دیگر، بیشتر بهبود 
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 نیتأمدر زنجیره  هايموجودجهت مدیریت  شودیم. بنابراین به مدیران توصیه بخشدیم
 داشته باشند. هايموجودي به این رویکرد نسبت به اژهیوشرکت خود، توجه 

در این رساله در حالت کلی مستقل از تعداد  مورداستفادهبا توجه به اینکه مدل 
مبناي  تواندیمارائه شده است، بنابراین با توجه به این مورد  هاآنو مقدار  هاشاخص

قرار گیرد. بنابراین  مورداستفادهي گوناگون هامطالعهبسیاري از تحقیقات آتی در مورد 
در یک  شدهدادهي مدل توسعه ریکارگبهي این تحقیق، ادهاشنهیپیکی از  عنوانبه

 واقعی است. موردمطالعه
در این تحقیق مدل پیشنهادي بر اساس رویکرد کنترل موجودي در قالب سه سناریو 

انجام تحقیقات آتی با در نظر گرفتن سایر  منظوربه توانندیمی گرفت. محققین موردبررس
 اقدام کنند. هاآنمختلف و مقایسه رویکردها به تدوین سناریوهاي 

تصادفی بوده و تابع  صورتبهدر این تحقیق فرض بر این بود که تقاضا براي محصول 
و بر این اساس از رویکرد طراحی  کنندیمتوزیع تقاضا از یک تابع توزیع تصادفی پیروي 

ي این تابع که تقاضا بر رو( نهیهزبرآورد رابطه ریاضی تابع هدف  منظوربه هاشیآزما
 منظوربه توانیم، هاشرکتفعلی حاکم بر  طیشرابود) استفاده شد. با توجه به  مؤثرهدف 

زمان تولید هر  ازجملهشدن مدل به حالت واقعی، دیگر پارامترهاي مدل  ترکینزد
ي ساخت و ارسال و ... را هانهیهزي زنجیره و هاقسمتمحصول، ظرفیت هر یک از 

 فازي یا خاکستري در نظر گرفته و به حل مدل مبادرت کنند. صورتبه
قابلیت اطمینان مسیر و قابلیت اطمینان ( نانیاطمدر این تحقیق در توابع هدف قابلیت 

مستقل از زمان  نیتأمکل زنجیره) فرض بر این بود که قابلیت اطمینان اجزاي زنجیره 
داراي قابلیت  هینقلتولیدي و وسایل  آالتنیماشو  هستند. در عمل بسیاري از تجهیزات

کاسته  هاآنزمان ممکن است قابلیت اطمینان  باگذشتاطمینان وابسته به زمان هستند و 
محققین در استفاده از مدل  شودیمبیشتر شود. بنابراین پیشنهاد  هاآنشده و احتمال خرابی 

پیشنهاد  نیهمچن بگیرند. این تحقیق، بحث قابلیت اطمینان وابسته به زمان را نیز در نظر
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یی واقعی از دنیاي واقعی هامثالبراي  شدهارائهمحققین از مدل پژوهش و روش  شودیم
 استفاده نمایند.

ي، طراحی سازهی(شب يسازهیشبي مبتنی بر سازنهیبهدر این پژوهش از رویکرد 
 توانندیمیک روش قطعی استفاده شده است. محققین  عنوانبهو رگرسیون)  هاشیآزما

شدن  NP-HARDي عصبی و در صورت هاشبکهبجاي استفاده از رگرسیون، از رویکرد 
 ي فراابتکاري استفاده نمایند.هاتمیالگورمدل از 
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 منابع
با استفاده از  تیتحت عدم قطع یسه سطح نیتأم رهیزنج تیری). مد1389. (یمصطف ،ياریاخت

، 1389 زیی، پا18سال هشتم، شماره  ،یصنعت تیریمطالعات مدچند هدفه.  يفاز يزیربرنامه
 .160تا  123صفحات 

ترجمه نسرین عسگري و  »نیتأممدیریت زنجیره ) 2005( ستوفیکر هارتموت و کیلگر، ،اشتدلر
 1385، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول رضا فراهانی

 هی). استفاده از روش تجز1392( وسفی ،یپور کنعان یمقدم، رضا و قل یزهرا؛ توکل ا،ین يافشار
 يبا تقاضا یدوسطح یچندمحصول نیتأم رهیشبکه زنج یبندرز به حل مسئله طراح

. سال اول، شماره دوم، دیتول يهاستمیدر س عیصنا یمهندس يهاپژوهش هینشر. یتصادف
 .165-155، صص 1392و زمستان  زییپا

 یتعامل يزیربرنامه کردیرو کی). 1394مقدم، رضا ( یمحمد؛ نورنگ، احم و توکل رخان،یام
تحت  ياو چند دوره ییچندکاال ،یچندسطح نیتأم رهیشبکه زنج یطراح يبرا يفاز
دوره ششم،  ،اتیو عمل دیتول تیریمدو زمان.  نهیبا در نظر گرفتن هز تیعدم قطع طیشرا

 .1394و تابستان  هار)، ب10( یاپی)، پ1شماره (

سه  نیتأم رهیمسئله زنج ياچندمرحله يساز) مدل1396. (يجواد و بشر، محمدمهد ان،یبهنام
 نینو يهاپژوهش. تیعدم قطع طیدر شرا فیبا در نظر گرفتن تخف رهمکارانهیغ یسطح

 .1396 زیی، پا3، شماره 2دوره  .يریگمیدر تصم

مترجم ؛ هاروشمفاهیم و  ؛مهندسی يهاستمیسرزیابی قابلیت اطمینان ا). 1390( آلن، رونالد نتونیلیبروي 
 .)، مرکز نشرتهرانتکنیک : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتهران .انیرضائمحسن 

 نیتأم رةیدر زنج يمدل موجود کی). ارائه 1396گلناز ( ،يلنگرود یو طالب نیرام ان،یصادق
، 33,1دوره  ،تیریو مد عیصنا یمهندس. یاحتمال يبا در نظر گرفتن تقاضا یسطحسه

 .112-101، صفحه 1396، بهار و تابستان 1,2شماره 

). 1393( دیسع ،يو عابد يزاد، هاد هیرویش ،یدمجتبیس ،يسجاد ؛يمهد ان،یکرباس ؛یعل ،يمظاهر
 یتصادف يزیربا استفاده از روش برنامه کپارچهی نیتأم رهیزنج يسازنهیجهت به یارائه مدل

. صص 1393 ورماهی، شهر25، جلد 2شماره  ،دیتول تیریو مد عیصنا یچندهدفه. مهندس
186-204. 
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