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چکیده
در این پژوهش پس از بررسی دقیق و تفصیلی تحقیقات گذشته در حوزه زنجیره تأمین ،شکاف تحقیق و نوآوری آن مشخص شد .نوآوری تحقیق شامل در
نظر گرفتن رفتار تقاضا به عنوان تابعی از قیمت محصوالت در شرایط رقابتی بوده و بر اساس آن هدف توسعه یک مدل ریاضی جهت طراحی یک زنجیره
تأمین حلقه بسته در شرایط رقابتی بوده است .در چنین زنجیرهای قیمت یک عامل اساسی است که میتواند مقدار تقاضا را تعیین کند و به تبع آن ساختار
زنجیره را تغییر دهد .به همین منظور ابتدا یک تابع بین مقدار تقاضا و نیز قیمت محصوالت ارائه شد .سپس با تکمیل مفروضات تحقیق ،مدل ریاضی دوهدفه
تحقیق ارائه شد .هدف اول کاهش هزینهها و افزایش درآمد زنجیره است .به عبارت دیگر هدف اول به دنبال بیشینه سازی سود زنجیره تأمین است .در هدف
دوم تمرکز بر روی سهم بازار است و با افزایش مطلوبیت مراکز فروش ،به دنبال بیشینه سازی سهم بازار هستیم.
با ارائه چنین مدلی الزم است تکنیکهای دستیابی به چند هدف برای آن ارائه شود .در همین راستا الگوریتم  SFLAجهت حل این مدل ریاضی تشریح
گردید .این روش یک الگوریتم فراابتکاری جدید میباشد که بر اساس رفتار قورباغهها عمل میکند.
برای این منظور ابتدا با حل مدل به صورت تک هدفه ،اعتبارسنجی مدل و اثبات درست و منطقی و قابل اعتماد بودن نتایج انجام گردید .سپس با توجه به
نبود دیتای مقایسهای که دقیقاً مطابق مدل این تحقیق باشد ،مثالهای نمونه از توزیعهای آماری تولید گردیده است.
کلمات کلیدی :الگوریتم فرا ابتکاری ،چند هدف ،اعتبارسنجی.

 .1مقدمه

امروزه ،هيچ شركتي نميتواند از مديريت زنجيره تأمين

)(SCM1

چشمپوشي كند و انتظار بقا داشته باشد .اكنون انديشه زنجيره

تأمين به يك انديشه رايج در همه شركت هاي عمده در سراسر جهان تبديل شده است و اگر تا همين چند سال پيش دسترسي به
بازارهاي جهاني فقط در اختيار بزرگترين و موفقترين شركتها بود ،امروزه به بركت وجود اينترنت حتي كوچكترين شركتها نيز
ميتوانند به بازارها و نمايشگاههاي اينترنتي وارد شده و كاالي خود را با بهترين قيمتها و شرايط عرضه كنند.
هر چه بيشتر رقابتي شدن بازارهاي جهاني در صنايع گوناگون از يك سو و نقش روزافزون برآورده ساختن الزامات مشتريان در ايجاد
مزاياي رقابتي براي توليدكنندگان محصوالت و عرضهكنندگان خدمات ،از سوي ديگر ،عزم مديران صنايع و خدمات را بيش از پيش در
جهت مشتري مداري جزم نموده است .در اين راستا ،طي دو دهه اخير ،فضاي صنعتي و توليدي در صنايع مختلف گامهاي بلندي را در
جهت معنادارتر كردن نقش مشتريان و خواستههاي آنها در فرآيند آمادهسازي و ارائه محصوالت و خدمات برداشته است .ورود مؤثر
مشتريان به فرآيند آمادهسازي محصوالت ،از ابتدا تا انتهاي زنجيره تأمين محصول ،منجر به شکلگيري سيستمهاي توليدياي شد كه در
آنها فرآيند آمادهسازي و توليد ،بدون حضور يك سفارش مشخص ،شامل الزامات ،ويژگيها و نيازمنديهاي مشخص و تعيين شده توسط
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مشتري ،آغاز نميگردد .اين تغيير در فضاي برنامهريزي توليد را ميتوان انقالبي در تفکر حاكم بر اين عرصه دانست

( Soman, Van

.)Donk, & Gaalman, 2004; Yingdong, 2001
 1-1بيان مساله
يك زنجيرهي تأمين را ميتوان به صورت يك شبکه درنظر گرفت كه در آن جريانهاي مواد اوليه ،محصوالت نيمهساخته و
محصوالت نهايي روبه جلو به سمت مصرفكننده ،جريانهاي نقدي رو به عقب و جريانهاي اطالعاتي در هر دو جهت حركت دارند.
پيچيدگيهاي موجود در ساختار و مديريت اين شبکهها در ادبيات موضوع مورد بررسي قرار گرفتهاند .مديريت زنجيرهي تأمين را
هممعني با منبعيابي شبکه ،مديريت خط تأمين ،مديريت زنجيرهي ارزش و مديريت جريان ارزش دانستهاند

( & Gen, Altiparmak,

.)Lin, 2006
تعاريف متفاوتي از مديريت زنجيرهي تأمين در ادبيات آمده است .دليل اين تفاوتها ،تفاوت در نگرش افرادي است كه مديريت
زنجيره تأمين را تعريف نمودهاند .عدهاي مديريت زنجيرهي تأمين را مديريت فعاليتهاي كسبوكار ،مديريت روابط داخلي سازمان،
مديريت روابط با تأمينكنندگان ضروري ،مديريت روابط با تأمينكنندگان ردهي اول و دوم و مشتريان در طول زنجيره و مديريت روابط
با كل زنجيره ميدانند ( 4 .)Govindan, Soleimani, & Kannan, 2015; Wei, Govindan, Li, & Zhao, 2015و 5عدهاي هم مديريت
زنجيرهي تأمين را بهعنوان مديريت زنجيرهاي معرفي ميكنند كه ارتباط دهندهي همهي فرآيندهاي ساخت و تأمين از مواد خام تا مشتري
نهايي است و چندين سازمان را در بر ميگيرد (.)New & Payne, 1995
لجستيك معکوس به فعاليتهايي چون مديريت و هدايت فعاليت هاي مرتبط با تجهيزات ،محصوالت ،اجزاء ،مواد و يا كل
سيستمهايي كه مجدداً احيا ميشوند ،ميپردازد .بهدست آوردن مجدد مواد و محصوالت و يا استفاده از بخشي از تجهيزات ،از قديميترين
فعاليتها در اين زمينه به شمار ميرود .همچنين رقابتپذيري ،تالش براي كسب سهم بيشتري از بازار و مبادالت استراتژيك نيز،
شركتها را وادار به اجراي سياستهاي بازگشتي متعددي نموده تا بدين ترتيب محصوالت بازگشتي نيز همانند محصوالت تازهي توليد
شده ،در بازارهايي مشابه از طريق شركتهاي تجاري مجدداً توزيع گردند (.)New & Payne, 1995
امروزه با توجه به دو مقولهي تجارت الکترونيك و قوانين زيستمحيطي ،موضوع لجستيك معکوس مورد توجه فراوان قرار
گرفته است .در گذشته لجستيك معکوس بهعنوان فعاليت در ارتباط با بخش خدمات پس از فروش مشتريان ،در نظر گرفته ميشد ،كه
در آن مشتريان محصوالت معيوب يا داراي گارانتي را براي تأمينكنندگان بازپس ميفرستادهاند .درحالحاضر لجستيك معکوس بهعنوان
يکي از حوزه هاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته است .لجستيك معکوس نه تنها به جهت مسائل زيستمحيطي ،بلکه به خاطر مسائل
اقتصادي و بهعنوان يك كسبوكار مناسب ،مورد توجه بيشتر قرار گرفته است .در ارتباط با لجستيك معکوس تعاريف متعددي موجود
است كه در ادامه به برخي از اين تعاريف براساس سال ارائهي آنها اشاره شده است .در شکل  ،1تصويري مرتبط با فعاليتهاي
لجستيك رفت و لجستيك معکوس ارائه شده است.
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شکل  :0نمایی از زنجیره تأمین حلقه بسته ()Amin & Zhang, 2012

امروزه در محيطهاي رقابتي ،سازمانها ميتوانند با مکانيابي درست مراكز سرويسدهي سهم بيشتري از بازار رقابت را در اختيار
داشته باشند .ارائهي سرويس از مراكز خدماتي جديد چندين مزيت دارد:
 -1يك بازار جديد براي متقاضيان به وجود ميآيد كه شايد دسترسي را براي اين متقاضيان آسانتر كند.
 -2باعث تغييراتي در جهت بهبود كارايي سيستم توزيع ،انبارداري يا هزينههاي توزيع ميشود.
 -3كارائي تبليغات را باال ميبرد.
يکي از شاخههاي اين دسته از مسائل ،مکانيابي رقابتي گسسته است .مکانيابي رقابتي گسسته دستهاي از مسائل مکانيابي–
تخصيص است كه در آن رقابت بر سر متقاضيان را با استفاده از مکانيابي بهينه و تخصيص متقاضيان به اين مراكز انجام ميدهند .در
بهينهسازي رقابتي مسائل مکانيابي همواره بيش از يك رقيب در ناحيهي رقابت وجود دارد .تصميمگيري براي مکانيابي از طرف يك
سازمان نه تنها روي سهم اين سازمان از بازار ،بلکه روي سهم و فعاليت ساير سازمانها نيز تأثير مستقيم ميگذارد .كاربرد اصلي اين
مسئله در خصوص محصوالتي است كه براي مشتريان دسترسي سريع و آسان به مراكز فروش آن از اهميت زيادي برخوردار باشد .در
اين شرايط اگر يك رقيب به درستي مکان تسهيالت خود را تعيين نکند سهم بازار خود را از دست خواهد داد

( Amin & Zhang,

 .)2012از جمله جديدترين تحقيقات اين حوزه ميتوان به پژوهش وي و همکاران )2115( 2اشاره كرد كه مسئله مورد نظر را با رويکرد
تئوري بازي ها مورد بررسي قرار دادند .در اين رويکرد نياز است تا اطالعات ماتريس تصميمات متقابل در رويکرد تئوري بازيها
تشکيل شود .اين ماتريس بيانگر آن است كه در قبال هر تصميم از يك رقيب ساير رقيبان چه تصميماتي را خواهند گرفت .بديهي است
جمعآوري چنين اطالعاتي در شرايط واقعي بسيار سخت و گاهي نشدني است .همچنين تحقيقاتي همچون كايا و يورک )2112( 3و نيز
زهل و سليماني )2112( 4زنجيره تأمين حلقه بسته را با اهداف و فرضيات خود بررسي كردهاند اما تأثير رقابت و قيمت رقابتي را در
طراحي زنجيره خود لحاظ نکردهاند .بر اين اساس ميتوان مهمترين نقص تحقيقات گذشته در اين حوزه را بررسي همزمان طراحي
زنجيره تأمين حلقه بسته در شرايط رقابتي با در نظر گرفتن شاخص قيمت بر اساس مدلهاي رياضي بهينهسازي بيان نمود.
در اين تحقيق به طراحي يك زنجيره تأمين حلقه بسته سبز در شرايط رقابتي پرداخته ميشود يکي از كليديترين موارد در اين
زنجيره تعيين قيمت فروش محصوالت در شرايط رقابتي ميباشد تعيين قيمت پايين در شرايط رقابتي باعث كاهش نسبي سودآوري
زنجيره ميشود .از طرفي تعيين قيمت باال در شرايط رقابتي منجر به از دست داردن سهم بازار خواهد شد .لذا در هنگام طراحي اين
زنجيره ،تعيين قيمت مناسب فروش محصوالت نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است و در اين تحقيق به نيز مورد بررسي و تحليل آن
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پرداخته خواهد شد .بر همين اساس الزم است يك مدل رياضي تعريف كرده و به كمك الگوريتم جهش قورباغه كه يکي از جديدترين
الگوريتمهاي بهينه سازي ميباشد ،راه حلهاي بهينه آن را مشخص نمود.
اهداف تحقيق
هدف اصلي :طراحي يك زنجيره تأمين سبز حلقه بسته در شرايط رقابتي به همراه تعيين بهترين قيمت فروش محصوالت.
اهداف فرعي:


ارائه يك مدل رياضي جديد به منظور طراحي زنجيره تأمين سبز حلقه بسته با هدف افزايش سود زنجيره



بهينه سازي مدل رياضي ارائه به كمك الگوريتم فراابتکاري جهش قورباغه

نوآوري تحقيق
با توجه به بررسي تحقيقات انجام شده و شکاف تحقيق ميتوان نوآوري اين تحقيق را در قالب موارد زير تعيين نمود


در نظر گرفتن موضوع طراحي زنجيره تأمين سبز حلقه بسته در شرايط رقابتي



در نظر گرفتن قيمت فروش محصوالت به عنوان يك متغير تصميم كليدي در طراحي زنجيره سبز حلقه بسته



بهينه سازي سود زنجيره زنجيره تأمين در شرايط متغير بودن درآمد زنجيره



اعتبار سنجي مدل رياضي ارائه شده و سپس حل مدل به كمك روش الگوريتم جهش قورباغه

سؤاالت پژوهشي
پرسش اصلي :چگونه ميتوان در شرايط رقابتي ،يك زنجيره تأمين سبز حلقه بسته به همراه تعيين قيمت رقابتي طراحي نمود؟
پرسشهاي فرعي:


چگونه يك مدل رياضي به منظور طراحي زنجيره تأمين سبز حلقه بسته با هدف افزايش سود زنجيره و نيز افزايش سهم
ميتوان ارائه داد؟



به كمك روش الگوريتم جهش قورباغه چگونه ميتوان به بهينهسازي مدل رياضي ارائه شده در خصوص طراحي زنجيره
تأمين شامل مکانيابي تسهيالت و جريان مواد در زنجيره و همچنين تعيين بهترين مقدار براي قيمت فروش محصوالت
پرداخت؟

 .2روش تحقیق

الف) روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع دادهها و نحوه اجراء
در ابتدا به بررسي دقيق ادبيات موضوع پرداخته ميشود .سپس بر اساس تجارب دريافت شده از تحقيقات گذشته و نيز نوآوري
مد نظر به ارائه يك مدل رياضي در زمينه طراحي زنجيره تأمين سبز حلقه بسته پرداخته ميشود .تابع هدف بيشينه سازي سود زنجيره
در شراي متغير بودن درآمد زنجيره ميباشد .در آمد زنجيره وابسته به قيمت فروش محصوالت است و هدف تعيين قيمت فروش به
عنوان يك عامل تأثير گذار ميباشد .متغيرهاي تصميم كليدي اين مدل شامل مکان يابي تسهيالت و ميزان و نوع جريان مواد و نيز قيمت
فروش محصوالت خواهد بود.
پس ارائه مدل رياضي به بهينه سازي آن پردخته ميشود .براي اين منظور يك الگوريتم جهش قورباغه در محيط

MATLAB

طراحي شده و به كمك آن به بهينه سازي زنجيره مورد بررسي پرداخته خواهد شد.
ب) روش گردآوري اطالعات
روش گردآوري اطالعات به صورت كتابخانهاي و با استفاده از جديدترين تحقيقات و كارهاي انجام شده در اين حوزه خواهد بود.
ج) ابزار گردآوري اطالعات
در اين تحقيق ،ابزار گردآوري اطالعات بانكهاي اطالعاتي و شبکههاي كامپيوتري است.
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د) روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
اطالعات مورد نظر در قالب پارامترهاي مدل رياضي به نرم افزار  MATLABشده و براساس مکانيزم الگوريتم جهش قورباغه سعي در
يافتن بهترين راه حل آن ميشود  .راه حل بهينه شامل نحوه طراحي زنجيره سبز حلقه بسته و نيز قيمت فروش محصوالت ميباشد.
سپس الگوريتم مورد بررسي از نظر سرعت و دقت در جوابهاي حاصله مورد ارزيابي و تحليل قرار ميگيرد.
 .3پیشینه تحقیق

تقي پور و صدري اصفهاني ( )1334مقالهاي در خصوص زنجيره تأمين سبز رقابتي ارائه نمودند .در اين مقاله يك مدل دو
سطحي براي طراحي ساختار شبکه زنجيره تأمين رقابتي ارائه شده است كه با پيشبيني قيمتها و سطح خدمات وكيفيت كه وابسته به
شرايط موجود و رقباي خارجي است سطح عملياتي و تصميمات كوتاه مدت زنجيره بوسيله فرمول تقاضا و تعيين قيمت تعادلي بررسي
شده است و در ادامه به تحليل حساسيت تأثير پارامترهاي مدل بر يکديگر اقدام شده است .ساختار شبکه زنجيره تأمين براي وارد
شوندگان جديد به گونهاي طراحي شده است كه با توجه به محدود بودن ظرفيتهاي توليد ،سود قابل كسب را در بازارهاي رقابتي به
حداكثر برساند.
جن و همکاران )2112( 5يك مدل برنامهريزي خطي عدد صحيح آميخته را براي طراحي شبکه لجستيك مستقيم در يك زنجيره
سطحي با هدف حداقلسازي هزينه ارائه نمودند .در اين مقاله براي حل مسأله از روش كدگذاري اولويت -محور استفاده شد.
كو و ايوانز )2112( 2يك مدل برنامهريزي غيرخطي عدد صحيح آميخته را براي طراحي شبکه لجستيك يکپارچه مستقيم و
معکوس براي فراهم آورندگان خدمات لجستيك ارائه دادند .براي غلبه بر عدم قطعيت موجود شرايط ،مشخصههاي مسأله براي هر دوره
تعيين شدند و در دوره بعد مدل مجدداً براي مشخصههاي جديد حل شد .آنها الگوريتم ژنتيك را براي حل مدل توسعه دادند.
دوالئرت و همکاران ( )2112مروري كلي بر طراحي مدلهاي زنجيره تأمين نمودند و از اين طريق ،امکان دستيابي به مدلهاي
كاملتر كه توانايي درنظر گرفتن تمامي هزينههاي لجستيکي را دارا باشند ،فراهم كردند.
آراس و همکاران )2112( 2يك مدل غير خطي از شبکه لجستيك را ارائه دادند و با كمك الگوريتم جستجوي ممنوع به حل آن
پرداختند .آنها از اين طريق ،موقعيت مکاني مراكز جمعآوري و قيمت خريد بهينه محصوالت را محاسبه نمودند .هدف آنها بيشينه كردن
سود در يك شبکه لجستيك معکوس بود.
دو و ايوانز ) 2112( 2يك شبکه لجستيك حلقه بسته را در نظر گرفتند كه توسط فراهم آورندگان لجستيك طرف سوم اداره
ميشد .آنها هدف خود را كمينه كردن ديركرد و هزينه كل تصميمات مربوط به جايابي و ظرفيت تسهيالت قرار دادند و براي حل مدل
خود نيز از روش تركيبي جستجوي پراكنده استفاده كردند.
پيشوايي و همکاران )2111( 3براي طراحي يکپارچه شبکه لجستيك مستقيم و معکوس از يك مدل خطي عدد صحيح آميخته
استفاده كردند .آنها براي كمينه كردن هزينهها و بيشينه كردن پاسخگويي ،مدل را با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك مجهز به جستجوي
همسايگي حل كردند.
كانان و همکاران )2111( 11بازيافت باتريها را تحت قالب يك زنجيره تأمين سبز حلقه بسته مورد بررسي قرار دادند .هدف
اساسي اين تحقيق طراحي يك زنجيره چند سطحي و تصميمگيري در خصوص نحوه توليد و توزيع كاالي مورد نظر ،لحاظ كردن
شرايط زيستمحيطي است .اين مسئله توسط الگوريتم فراابتکاري ژنتيك حل و نتايج مورد تحليل قرار گرفته است.
5

Gen, M., et al.
KO, H.J. and G.W. Evans, A.
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8
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9
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10
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زرندي و همکاران )2111( 11به طراحي يك زنجيره تأمين حلقه بسته در شرايط فازي پرداختهاند .آنها از ابزار كليدي برنامهريزي
آرماني به منظور بهينهسازي همزمان مدل چندهدفه خود پرداختهاند .در اين تحقيق اهداف مورد بررسي ،كاهش هزينههاي زنجيره رفت
و كاهش هزينههاي زنجيره برگشت بوده است .به منظور اعتبارسنجي اين مدل از حل مثالهاي نمونه استفاده شده است.
امين و ژانگ )2112( 12يك مدل رياضي چندهدفه براي طراحي زنجيره تأمين سبز حلقه بسته ارائه كردهاند .ساختار زنجيره
مورد بررسي شامل كارخانههاي توليدي ،مراكز مونتاژ ،مراكز جمعآوري و مراكز بازيافت است .اهداف مورد بررسي ،كاهش هزينهها و
كاهش نرخ آسيبرساني به زنجيره تأمين است .اين محققين مسئله ارائه شده را با مثالهاي عددي مختلف حل و نتايج را تحليل كردهاند.
امين و ژانگ )2113( 13يك شبکه زنجيره تأمين حلقه بسته كه شامل چند توليدكننده ،مراكز جمعآوري ،بازار تقاضا و محصوالت
است را مورد بررسي قرار دادند ،كه براي اين منظور يك مدل چندهدقه را پيشنهاد كردند كه هدف آن حداقل نمودن كل هزينه است و
مدل را به منظور در نظر گرفتن فاكتورهاي محيطي توسعه دادند .آنها براي حل مدل از روشهاي حل دقيق كمك گرفتند و اين پژوهش
را به عنوان اولين پژوهش كه مدل چندهدفه را در شرايط عدمقطعيت در شبکه زنجيره تأمين حلقه بسته در نظر ميگيرد معرفي نمودند.
گاويندان و همکاران )2115( 14به مرور مباحث مرتبط با زنجيره تأمين حلقه بسته پرداختهاند .در اين مقاله ،تعدادي از تحقيقات
ارائه شده در سالهاي  2112تا  2113از نظر نگاه به مسئله و متدولوژي آنها مرور شده است .در اين مقاله تلفيق مباحث زنجيره تأمين
سبز با مباحث زنجيره تأمين حلقه بسته و استفاده از روشهاي كمي براي طراحي زنجيره آن ،به عنوان يکي از جذابترين مباحث جديد
در اين حوزه معرفي شده است.
رضاپور و همکاران ( )2115به طراحي يك شبکه لجستيك معکوس در شرايط رقابتي پرداختهاند .آنها قيمت را در شرايط رقابتي
بر اساس تقاضاي محصول براي هر يك از رقبا در نظر گرفتهاند .اين محققين به منظور طراحي شبکه خود از تکنيك برنامهريزي دو
سطحي استفاده كردهاند .در سطح اول تصميمات استراتژيك شامل مکانيايي مراكز و انبارها انجام شده و در سطح دوم تصميمات تکنيکال
شامل تعيين ميزان توزيع و مسيرهاي توزيع بين اعضاي زنجيره تأمين انجام شده است.
وي و همکاران ( )2115يك زنجيره تأمين حلقه بسته با تقارن اطالعاتي را مورد بررسي قرار دادند .در اين تحقيق به منظور
بررسي قيمت فروش محصوالت از رويکرد تئوري بازيها استفاده شده است .در اين تحقيق به تعيين قيمت عمدهفروشي و خردهفروشي
و نيز ميزان نگهداري در هر يك از انبارها در شرايط تقارن اطالعاتي پرداخته شده است.
طاليي و همکاران )2112( 15به طراحي يك زنجيره تأمين چند سطحي در صنعت الکترونيك به صورت حلقه بسته سبز
پرداختهاند .در اين تحقيق هدف ارائه زنجيرهاي است كه كمترين ميزان كربن توليدي را داشته باشد و همچنين كمترين هزينه را به كل
زنجيره تحميل كند .به منظور طراحي زنجيره تأمين مورد نظر ،مکانيابي مراكز توليدي و مراكز انباشت و مراكز بازيافت ،تصميمگيري
ميشود .اين مسئله در شرايط عدم قطعيت فازي پيادهسازي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
كايا و يورک ( ) 2112يك مدل غير خطي عدد صحيح به منظور مکانيابي و تعيين موجودي و نيز قيمت فروش در يك زنجيره
حلقه بسته ارائه كردند .در اين تحقيق ميزان تقاضا به صورت يك رابطه نمايي از ميزان قيمت تعيين شده ارائه شده است .به منظور حل
اين مدل يك روش ابتکاري مبتني بر سيستم سفارش موجودي و نيز دوره سفارشدهي طراحي و پيادهسازي شده است.

11
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زهل و سليماني ( )2112به تركيب لجستيك رفت و لجستيك معکوس به منظور طراحي يك زنجيره تأمين حلقه بسته پرداختهاند.
براي اين منظور عالوه بر كمينهسازي هزينههاي كل زنجيره ،كاهش توليد گازهاي  CO2به عنوان يك هدف سبز نيز معرفي شده است.
براي حل اين مدل يك الگوريتم كلوني مورچگان توسعه داده شده است.
داي و لي ) 2112( 12يك مدل دو هدفه عدد صحيح فازي جهت ماكزيمم كردن سود كل و حداقل كردن ضايعات تسهيالت
توسعه دادند و جهت نزديك شدن به دنياي واقعي ،عدم قطعيت در ظرفيت ،تقاضا و قيمت را در مدل در نظر گرفتند .همچنين آنها
براي حل مدل از روش تركيبي 12استفاده نمودند.
كوي و همکاران )2112( 12يك مدل برنامهريزي عدد صحيح با هدف كاهش كل هزينه در شرايط عدم قطعيت در تقاضا و مقدار
محصوالت بازگشتي را در نظر گرفتند و به منظور حل مدل از رويکرد الگوريتم ژنتيك و كلوني زنبور عسل 13استفاده نمودند.
مسعوديپور و همکاران ( )2112يك مدل غير خطي عدد صحيح در زنجيره تأمين حلقه بسته با در نظر گرفتن كيفيت محصوالت
و نرخ بازگشت به منظور حداكثرسازي كل سود بدست آمده از توليدكنندهها همچنين حداكثرسازي سود كل توزيعكنندهها/جمعآوري-
كنندهها ارائه نمودند و مطالعه موردي را در صنعت توليد پارچه انجام دادند .آنها اين مدل را به منظور تعيين استراتژي ضايعات صفر در
صنعت پارچه ارائه نمودند .همچنين مدل را به وسيله اطالعات فراهم شده از شركت تست كردند.
پس از بررسي ادبيات موضوع ميتوان موارد زير را به صورت توامان به عنوان شکاف تحقيقهاي موجود بيان نمود:
-

طراحي زنجيره تأمين سبز حلقه بسته در شرايط رقابتي.

-

در نظر گرفتن تأثير قيمت فروش بر روي زنجيره تأمين طراحي شده.

-

استفاده از الگوريتمهاي فراابتکاري نوين همچون الگوريتم جهش قورباغه

براساس شکافهاي تحقيقاتي يافت شده تمركز اين تحقيق بر ارائه يك مدل رياضي به منظور طراحي شبکه زنجيره تأمين سبز
حلقه بسته در شرايط رقابتي با تعيين قيمت فروش محصوالت ميباشد .همچنين به منظور حل اين مدل رياضي از الگوريتم جهش
قورباغه استفاده ميشود.
 1-3مدل رياضي تحقيق
در اين بخش به توسعه مدل رياضي تحقيق پرداخته ميشود .مدل پايه در نظر گرفته شده بر اساس تحقيق كايا و يورک در سال
( 2112كايا و يورک )2112 ،بوده است و در اين تحقيق به توسعه آن پرداخته شده است .همچنين در خصوص فرموله كردن سهم بازار
بر اساس مکان تسهيالت فروش و نيز مطلوبيت از نظر مشتريان ،از تحقيقهاي گالره و همکاران ( )2111و نيز درزنر و درزنر ()1332
و درزنر و درزنر ( )2114بهره برده شده است .بر اين اساس ابتدا مفروضات مدل رياضي بيان شده و سپس اجراي مدل رياضي ارائه
ميشود.
مفروضات:


تعداد مشتريان ثابت و قطعي است.



هر يك از مراكز فروش در زنجيره ،براي مشتريان مطلوبيت مشخصي دارد.



هر يك از مشتريان قدرت خريد مشخصي دارند.



ميزان تقاضاي مشتريان وابسته به مطلوبيت زنجيره در برابر ساير رقبا و نيز قدرت خريد آنها تعيين ميشود.



زنجيره حلقه بسته شامل توليد كنندهها ،مراكز فروش ،مراكز جمعآوري و مراكز بازيافت است.
16

Dai, Z. and Li, Z.
Hybrid Method
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مکان توليدكنندهها در ابتداي برنامهريزي مشخص است.



مکان بهينه مراكز فروش ،مراكز جمعآوري و مراكز بازيافت بايستي تعيين شود.



هزينههاي توليد و ارسال و موجودي محصوالت ثابت و قطعي است.



در فضاي رقابتي امکان ورود هر رقيب ديگري نيز وجود دارد.



زنجيره از نظر توليد و انبارش داراي محدوديت است.



توليد محصول منجر به ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي مشخصي ميشود كه براي زنجيره هزينههاي اضافي ايجاد ميكند



مواد برگشتي به زنجيره داراي آلودگيهاي زيست محيطي ميباشد كه براي زنجيره هزينههاي اضافه ايجاد ميكند



هدف اول افزايش سود زنجيره ميباشد كه در آن هزينههاي ارسال و بازيافت و آلودگيهاي زيست محيطي لحاظ شده است.



هدف دوم افزايش سهم بازار است .كه جنبه رقابتي بودن زنجيره تأمين را نشان ميدهد.

انديسها

i

انديس نقاط مراكز توليد

j

انديس مکان مشتريان

k

انديس نقاط بالقوه براي مراكز جمعآوري كاالها

l

انديس نقاط بالقوه مراكز بازيافت كاالها

n

انديس مراكز بالقوه فروش محصوالت

پارامترها

fck

هزينه ثابت راهاندازي مركز جمعآوري كاال  kام

𝑛𝑏𝑓

هزينه ثابت راهاندازي مركز فروش كاال  nام

frl

هزينه ثابت راهاندازي مركز بازيافت  lام

cp in

هزينه انتقال  1واحد كاال از مركز توليد  iام به مركز فروش  nام

cc jk

هزينه انتقال  1واحد كاال از مشتري  jبه مركز جمعآوري

crkl

هزينه انتقال  1واحد كاال از مركز جمعآوري  kبه مركز بازيافت

cwli

هزينه انتقال  1واحد كاال از مركز بازيافت  lبه مركز توليد

pri

هزينه توليد  1واحد كاال در مركز توليد  iام

gpri

هزينه آلودگيهاي زيست محيطي مرتبط با توليد  1واحد كاال در مركز توليد  iام

 dis jnفاصله بين مشتري  jتا مركز فروش بالقوه

k
l

i

n

Dj

تقاضاي كل مشتري  jام

bck

هزينه جمعآوري و تفکيك به ازاي  1واحد كاال در مركز جمعآوري  kام

brl

هزينه بازيافت  1واحد كاال در مركز بازيافت  lام

grl

هزينه مرتبط با آلودگيهاي زيست محيطي براي بازيافت يك واحد محصول در مركز بازيافت  lام

j

i

k

ميزان كاالي برگشت داده شده به مراكز جمعآوري از مشتري  jام
ظرفيت توليدي مركز توليد  iام
ظرفيت مركز جمعآوري  kام
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ظرفيت مركز بازيافت  lام
هزينه حمل و نقل به ازاي هر واحد طي شده

متغيرهاي تصميم

u in

ميزان انتقال از مركز توليد  iبه مركز فروش  nام

s jk

ميزان انتقال از مشتري  jبه مركز

vkl
wli

ميزان انتقال از مركز جمعآوري  kبه مركز بازيافت
ميزان انتقال از مركز بازيافت  lبه مركز توليد

ybn

متغير باينري كه برابر  1خواهد بود اگر و تنها اگر مركز فروش كاالي  nام احداث شود

yck

متغير باينري كه برابر  1خواهد بود اگر و تنها اگر مركز جمعآوري  kام احداث شود

yrl

متغير باينري كه برابر  1خواهد بود اگر و تنها اگر مركز بازيافت  lام احداث شود

Pn

قيمت فروش محصول در مركز فروش  nام

d jn

تقاضاي ايجاد شده براي مشتري  jام از مركز فروش  nام

جمعآوري k
l

i

 UL jnميزان مطلوبيت مركز فروش  nام توسط مشتري  jام
مدل رياضي
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j , n

yb n

UL jn

d jn  D j e

  d jn

j

jk

k

n

 w li

l

kl

k

i

i

i



s
v
w



li

l

}yc k , yrl , ybn {0,1

u in , s jk ,v kl ,w li , Pn , d jn  0
رابطههاي فوق بيشينهسازي سود زنجيره است .اين سود از اختالف درآمد ايجاد شده و كل هزينههاي زنجيره است .مجموع
هزينههاي زنجيره شامل هزينههاي توليد ،هزينههاي پردازش در مراكز جمعآوري و بازيافت و نيز هزينههاي انتقال و در پايان هزينههاي
زيست محيطي توليد و بازيافت در زنجيره تأمين است.
حداكثرسازي كل مطلوبيت زنجيره را بيان ميكند .اين رابطه بيانگر حداكثر سهم بازار نيز است .زيرا هرچقدر مقادير مطلوبيت
مراكز فروش از ديد مشتريان بيشتر باشد ،به معناي تمايل بيشتر آن ها براي خريد از اين رقيب در بازار بوده و در نتيجه بيشترين مقدار
سهم بازار به دست ميآيد.
بيان ميكند كه كل ميزان كاالي تحويلي به هر مركز فروش بايد از تقاضاي ايجاد شده براي آن مركز بيشتر باشد.
بيان ميكند كل ميزان كااليي كه به مراكز جمعآوري داده ميشود بايد بزرگتر -مساوي ميزان دورريز هر مشتري باشد .در واقع
در اين محدوديت ،تاكيد ميشود كه محصوالت معيوب و دور ريز شده توسط مشتريان ،تماماً به دست مراكز جمعآوري ميرسد.
توازن جريان در زنجيره را نشان ميدهد .به گونهاي كه ميزان كاالي جمع شده در مركز جمعآوري بايد برابر ميزان كاالي ارسالي
از همان مركز به مراكز بازيافت باشد.
بيان ميكند كه كل ميزان ارسالي از هر توليدكننده حداكثر بهاندازه ظرفيت آن خواهد بود.
بيان ميكند كه اگر مركز جمعآوري  kاحداث شود ميتوان كاالي مشتريان را حداكثر بهاندازه ظرفيت مركز جمعآوري  ،kبه
آنها فرستاد.
بيان ميكند كه مركز بازيافت  lاحداث شود ميتوان كاالها را از مراكز جمعآوري حداكثر به اندازه ظرفيت مركز بازيافت  ،lبه
آن ارسال نمود.
ميزان مطلوبيت ايجاد شده را بر حسب قيمت فروش و نيز فاصله تا مراكز فروش مختلف محاسبه ميكند.
جدول  :0نمونههای تصادفی

پارامترها

مقادير
)Uniform (111,211

fck

)Uniform (111,211

fbn

)Uniform (111,211

frl

)Uniform (3,4

cpin

)Uniform (3,4

cc jk
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پارامترها

مقادير
)Uniform (3,4

crkl

)Uniform (3,4

cwli

pri

)Uniform (11,15
)Uniform (1,2

gpri

)Uniform (511,211

dis jn

)Uniform (5,2

Dj

)Uniform (12,14

bck

)Uniform (11,14

brl

)Uniform (2,3

grl

)Uniform (3,5

j

)Uniform (111,211

i

)Uniform (111,211

k

)Uniform (111,211

l

همانطور كه از جدول  1بر ميآيد ،مقادير پارامترهاي مرتبط به صورت توزيع يکنواخت و تصادفي توليد ميگردد .الزم به ذكر
است پارامتر ’ Cكه معرف ضريب تبديل فاصله به هزينه است برابر  1در نظر گرفته شده است.
حال پس از توليد نمونههاي تصادفي در ابعاد مختلف مسائل از نرمافزار  GAMS 23.6و حلكننده  BARONبراي حل آنها
استفاده شده است.

به منظور اعتبارسنجي مدل رياضي ،از حل مدل رياضي در محيط نرمافزاري و ارائه مقدار بهينه كلي آن استفاده شده است .الزم
به ذكر است از آنجايي كه ساختار مدل رياضي در هيچ مقاله مشابهي ديده نشده است ،لذا نميتوان نتايج حاصل از حل مدل را به كمك
مقاالت ديگر اعتبارسنجي نمود .از طرفي مطابق شکل  ،2با توجه به غير خطي بودن مدل ،نرم افزار  GAMSتوانسته است مقدار بهينه
مدل رياضي را بدون هيچ خطايي ارائه كند .لذا ميتوان نتايج حاصل از اين نرمافزار بهينهساز را مورد اعتماد دانست و از آن در
اعتبارسنجي مدل رياضي استفاده نمود.

شکل  :2خروجی نرم افزار گمز برای اعتبارسجی مدل ریاضی
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براي اعتبارسنجي مدل پيشنهادي نمونه اول مسأله اول را يکبار با هدف اول و يکبار با هدف دوم اجرا كرده و نتايج بدست آمده
در جدول  2ارائه شده است .الزم به ذكر است كه محدوديت زماني اجراي  3211ثانيه براي حل مسائل لحاظ ميشود.
جدول  :2نتایج حاصل از حل نمونه اول مسأله اول
تعداد مرکز بازیافت

تعداد مرکز جمعآوری

تعداد مرکز فروش

متوسط زمان حل

مقدار تابع هدف

مقدار تابع هدف

احداث شده

احداث شده

احداث شده

(ثانیه)

دوم

اول

1

1

1

22.923

-1026.785

8.28987E+10

1

1

1

123.40

-45483.172

-1.01864E+9

مسأله 1

حل به ازاي
هدف اول
حل به ازاي
هدف دوم

براي ايجاد درک بهتري از فضاي مسأله به تشريح شماتيك نمونه اول مسأله اول به ازاي حل با هدف اول در شکل  3ميپردازيم.

مراكز بازيافت

مراكز جمعآوري

مشتريان

مراكز فروش

مراكز توليدي

شکل  :9نمای شماتیک شبکه زنجیره تأمین مسأله اول

همانطور كه از شکل مشخص است ،خروجي مسأله به صورت تأسيس  1واحد از هر كدام از تسهيالت است كه به صورت
تأسيس مركز فروش اول ،تأسيس مركز جمعآوري دوم و مركز بازيافت دوم بوده است .حال در بخش بعدي جهت مواجهه با مسأله
چندهدفه و تبديل آن به يك مسأله دوهدفه با درنظرگرفتن اهداف با استفاده از روش الگوريتم  SFLAبه حل مسأله ميپردازيم.
 .4نتایج تحقیق

در اين پژوهش پس از بررسي دقيق و تفصيلي تحقيقات گذشته در حوزه زنجيره تأمين ،شکاف تحقيق و نوآوري آن مشخص
شد .نوآوري تحقيق شامل در نظر گرفتن رفتار تقاضا به عنوان تابعي از قيمت محصوالت در شرايط رقابتي بوده و بر اساس آن هدف
توسعه يك مدل رياضي جهت طراحي يك زنجيره تأمين حلقه بسته در شرايط رقابتي بوده است .در چنين زنجيرهاي قيمت يك عامل
اساسي است كه ميتواند مقدار تقاضا را تعيين كند و به تبع آن ساختار زنجيره را تغيير دهد .به همين منظور در فصل سوم ابتدا يك تابع
بين مقدار تقاضا و نيز قيمت محصوال ت ارائه شد .سپس با تکميل مفروضات تحقيق ،مدل رياضي دوهدفه تحقيق ارائه شد .هدف اول
كاهش هزينهها و افزايش درآمد زنجيره است .به عبارت ديگر هدف اول به دنبال بيشينهسازي سود زنجيره تأمين است .در هدف دوم
تمركز بر روي سهم بازار است و با افزايش مطلوبيت مراكز فروش ،به دنبال بيشينهسازي سهم بازار هستيم.
با ارائه چنين مدلي الزم است تکنيكهاي دستيابي به چند هدف براي آن ارائه شود .در همين راستا الگوريتم  SFLAجهت حل
اين مدل رياضي تشريح گرديد .اين روش يك الگوريتم فراابتکاري جديد ميباشد كه بر اساس رفتار قورباغهها عمل ميكند.
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پس از توسعه مدل و تشريح روشهاي حل در فصل چهارم به بررسي و تحليل نتايج عددي حاصل از حل مدل رياضي پرداخته
شد .براي اين منظور ابتدا با حل مدل به صورت تك هدفه ،اعتبارسنجي مدل و اثبات درست و منطقي و قابل اعتماد بودن نتايج انجام
گرديد .سپس با توجه به نبود ديتاي مقايسهاي كه دقيق ًا مطابق مدل اين تحقيق باشد ،مثالهاي نمونه از توزيعهاي آماري توليد گرديده
است .مثالهاي توليد شده در  5گروه و هر گروه  2مثال نمونه و جمعاً  11مثال براي بررسي و مقايسه روشهاي حل ارائه شده است.
سپس با كدنويسي روش  SFLAدر محيط متلب و نيز حل بهينه آن در محيط  ،GAMSبه بررسي و مقايسه نتايج اين دو روش
پرداخته شده است .نتايج عددي نشان ميدهد كه روش  SFLAبا كمترين خطاي ممکن در يك زمان كوتاه و منطقي جواب نزديك به
بهينه را براي مسائل مختلف ميتواند ارائه كند.
سپس تحليل حساسيت بر روي پارامترها ي كليدي مدل رياضي انجام شد .با توجه به نوسانات پارامتر تقاضا و نيز ظرفيتهاي
توليد در شرايط واقعي و با توجه به اينکه در مدل رياضي اين پارامترها به صورت قطعي فرض شده است ،تحليل حساسيت اين پارامترها
ضروري به نظر ميرسد.
نتايح حاصل شده نشان ميدهد تغييرات تقاضا ميتواند تاثيرات ناگهاني بر روي تابع هدف اول مسئله داشته باشد اما تغييرات
ظرفيتهاي توليدي ،تأثير كمتري بر روي هدف اول مسئله دارد .همچنين در خصوص تابع هدف دوم نيز اين شرايط برقرار است.
به همين دليل نتايج حاكي از آن است كه مديران زنجيره تأمين بايستي تمركز بااليي بر روي مقدار تقاضا و رصد بازار داشته
باشند و بتوانند تغييرات اين پارامتر تاثيرگذار به روي ساختار كلي زنجيره را به خوبي مديريت كنند .همچنين با توجه به ساختار
چندهدفه بودن مدل و درنظر گرفتن عوامل مختلف همچون شرايط رقابتي و مطلوبيت زنجيره براي مشتريان ،ميتوان از اين تحقيق به
عنوان يك ابزار كارامد در مديريت زنجيره تأمين حلقه بسته در شرايط رقابتي ياد نمود.
 1-4محدوديتهاي تحقيق
پس از انجام مراحل تحقيق ،بايستي خاطر نشان كرد كه اين پژوهش همچون ساير پژوهشها با محدوديتها و چالشهايي نيز
همراه است .در ذيل چند نمونه از محدوديتهاي تحقيق ارائه شده است.


اندازهگيري مطلوبيت مراكز توزيع در بسياري از موارد تابع دقيق و مشخصي ندارد و لذا نميتوان در همه شرايط بر اساس
يك تابع مطلبوبيت ،ميزان مطلوبيت مشتريان را سنجيد.



پارامترهاي هزينهاي نيز همچون تقاضا با توجه به شاخصهاي تورمي دچار نوسان و تغيير است و در نظر گرفتن آنها به
صورت قطعي تنها در شرايط ثبات اقتصادي كاربرد خواهد داشت.



چنانچه ابعاد مسئله بسيار بزرگ باشد ممکن است محيطهاي نرمافزاري قادر به حل بهينه مسئله طراحي شده نباشند لذا
الزم است در اين خصوص تدابيري نيز انديشيده شود.

 2-4پيشنهادات آتي
به منظور توسعه اين تحقيق و ارائه تحقيقات جديدتر ميتوان موارد زير را پيشنهاد نمود:


استفاده از الگوريتم فراابتکاري  NSGA IIبراي حل چندهدفه مدل رياضي اين تحقيق و نيز مقايسه با روشهاي ارائه شده
در اين پژوهش.



پياده سازي الگوريتم فراابتکاري  MOPSOبراي حل چند هدفه مدل رياضي اين تحقيق و نيز مقايسه با روشهاي ارائه
شده در اين پژوهش.



مقايسه روش محدوديت اپسيلون با روشهاي استفاده شده در اين پژوهش در حل مدل رياضي اين تحقيق.



مقايسه نتايج اين تحقيق با رويکرد سنتي در قيمتگذاري كاال در زنجيره تأمين.



استفاده از روشهاي شاخه و كران و برنامهريزي پويا براي حل مدل رياضي ارائه شده.
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... طراحی زنجیره تأمین سبز حلقه بسته در شرایط رقابتی بودن تقاضا و قیمت گذاری محصوالت به صورت

.حل مسئله به صورت دو مرحلهاي كه در مرحله اول طراحي زنجيره و در مرحله دوم قيمتگذاري انجام شود



.در نظر گرفتن مالحظات زيستمحيطي به عنوان يك هدف جديد در مدل رياضي و بهينهسازي آن در شرايط سه هدفه



.توسعه مدل رياضي اين تحقيق در شرايط عدم قطعيت تقاضا



.توسعه مدل رياضي اين تحقيق با در نظر گرفتن مسيريابي بين اعضاي زنجيره تأمين



. سطح و بهينهسازي آن در شرايط رقابتي4 افزايش سطحهاي زنجيره تأمين به
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Abstract
In this study, after a detailed and detailed review of past research in the field of supply chain,
the research gap and its innovation were identified. The research innovation involved considering
demand behavior as a function of product prices in competitive conditions and based on that, the aim
was to develop a mathematical model to design a closed loop supply chain in competitive conditions.
In such a price chain, it is a fundamental factor that can determine the amount of demand and
consequently change the structure of the chain. For this purpose, in the third chapter, first a function
between the amount of demand and the price of products was presented. Then, by completing the
research assumptions, a two-objective mathematical model of the research was presented. The first
goal is to reduce costs and increase chain revenue. In other words, the first goal is to maximize supply
chain profits. The second goal is to focus on market share, and by increasing the desirability of sales
centers,
we
seek
to
maximize
market
share.
By presenting such a model, it is necessary to provide techniques for achieving several goals. In this
regard, the SFLA algorithm to solve this mathematical model was described. This method is a new
meta-heuristic
algorithm
based
on
the
behavior
of
frogs.
For this purpose, first, by solving the model as a one-objective, the model was validated and the
results were proved to be correct, logical and reliable.
Keywords: Ultra-innovative algorithm, multi-objective, validation.
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