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 واحد شش

 :(تحقيق مسئله) تحقيق اصلي پرسش -ت

 به و همزمان را معکوس و مستقيم لجستيک شبکه طراحی تصميمات که کرد حل و طراحی مدلی توانمی چگونه

طراحی مدل برای بزرگ سايز در بهينه به نزديک يا بهينه منطقی جواب و بگيرد نظر در يکپارچه مدل يک صورت

 آورد؟ دست به شده

 

 به مربوط متغيرهاي و مبهم و مجهول جنبههاي بيان مسئله، دقيق فيمعر مسئله، حدود ابعاد، تشريح) مسئله بيان -5

 :(تحقيق منظور تحقيق، پرسشهاي

 مقدمه

 موضوعاتی جزء تسهيالت يابیمکان و توزيع شبکه ساختار .است تأمين زنجيره ريزیبرنامه از بخشی لجستيک شبکه طراحی

 مديريت .هستند لجستيک شبکه دهندهتشکيل واقع در موضوع ود اين .شوندمی واقع توجه مورد استراتژيک سطح در که هست

 و مشتريان رضايت موجبات ميتواند است، رقابتی مزيت خلق برای مهم منبع يک اينکه بر عالوه لجستيکی فعاليتهای کارای

 در هزينهها کل از يکلجست های هزينه سهم که ميدهد نشان گذشته تحقيقات .آورد فراهم نيز را آنان خاص نيازهای به پاسخگويی

 .]1[ميرسد هم درصد چهل حدود به کشاورزی عرصه در فعال هایشرکت در سهم اين که است درصد سی تا بيست شرکتها

 در بهينهسازی نوع هر لذا ميدهند، اختصاص خود به لجستيکی فعاليتهای را خدمات و محصوالت قيمت از زيادی سهم امروزه

 در پيشرفتها موازات به .شود منجر بازار در هاآن بيشتر دوام به و باشد شرکتها برای رقابتی زيتم خالق ميتواند فعاليتها اين

 استفاده برای معکوس لجستيک به شرکتها ويژه توجه موجب اجتماعی و زيستمحيطی عوامل به نسبت نگرانی اقتصادی، فضای

 در که گونهای به .است شده زيست محيط به شده فمصر محصوالت آسيبرسانی از جلوگيری و شده مصرف کاالهای از مجدد

 به توجه .است گرديده وضع مصرفشده محصوالت جمعآوری برای الزامآوری قوانين اروپا اتحاديه ويژه به کشورها از بسياری



 به صنايع هتوج امر اين اساسی الزامات جمله از .است مشاهده قابل خوبی به نيز ايران ساله بيست انداز چشم سند در مهم اين

 دارای تنها تالشها، اين .]2[ميباشد معکوس لجستيک به توجه ديگر عبارت به و مواد و محصوالت بازيافت و احيا هایفعاليت

 هايیفعاليت چنين طريق از برنده-برنده اصل پايه بر نيز را مناسبی مالی و اقتصادی فرصتهای بلکه نيستند، زيستمحيطی مزايای

 در مستقيم کانال در مواد مانند نميتوانند اوقات اغلب برگشتی کاالهای که است ذکر شايان مطالب اين بر الوهع .مينمايند ايجاد

 الزم لذا ؛ ]3[نيستند متقارن معکوس و جلو روبه جريانهای لزوما ً که معناست بدان اين .شوند جابهجا و ذخيره حمل، کانالها همان

 شامل نوعی به نيز کامل تأمين زنجيره مفهوم .گيرد صورت کافی توجه معکوس، و جلو روبه لجستيک مورد، دو هر به است

 برای را خام مواد کنندگان،تأمين جلو، روبه لجستيک فرآيند در است الزم که چرا  .]4،5[است معکوس و جلو روبه لجستيک

 مشتريان برای را محصوالت کنندگانتوزيع طريق از توليدکنندگان سپس کنند توليد را محصوالت تا کنندمی فراهم توليدکنندگان

 چرخه .بازگردانند بازيافت يا و تعمير برای را محصوالت مشتريان داليلی به بنا است ممکن معکوس، جريان در و کنند؛ ارسال

 نحوه تعين و تسهيالت مراکز مناسب جايابی .است شده شناخته يکپارچه لجستيک عنوان به هافعاليت اين همه پيوسته بهم و کامل

 و هماهنگی زيرا کندمی ايفا کليدی نقشی يکپارچگی، و هماهنگی ايجاد دليل به سيستمی چنين در يکديگر با هاآن ارتباط

 .باشدمی تأمين زنجيره هر مديريت اساسی رکن دو يکپارچگی

 تأمين زنجيره و لجستيک

 اصول آفريقا، در گرسنگی به کمک تا مصر اهرام ساختمان از .نيستند جديد هایايده از تأمين زنجيره مديريت و لجستيک

برنامه گرايش لجستيک اساسا ً .[6]بود کرده تغيير کمی مشتريان، الزامات با مواجهه با اطالعات و مواد از موثر جريان بنايی زير

 .باشدمی کارو کسب طريق از اطالعات جريان و توليد برای فردمنحصربه برنامه يک ايجاد دنبال به که است چارچوب و ريزی

 ديگر هایسازمان فرآيندهای بين هماهنگی و پيوند به دستيابی دنبال به و شودمی ايجاد چارچوب اين از بعد تأمين زنجيره مديريت

 از بعد و شد مطرح مشاورين توسط  1980سال اوايل در ابتدا در تأمين زنجيره مديريت اصطالح .[6]باشدمی پيوند خط اين در

 زنجيره مديريت به ساختار دادن برای دانشگاهيان ، 1990سال اوايل در که آنجا تا  .[7]است شده آن به زيادی بسيار توجه آن

 به که است شده تأمين زنجيره مديريت و لجستيک از مختلفی و متعدد تعاريف هاسال اين طی در.اندداده انجام زيادی تالش تأمين

 .است شده ردهآو ذيل در خالصه طور

 تأمين زنجيره مديريت تعاريف از هايینمونه

 خرده و کنندگانتوزيع سازندگان، لجستيک، خدمات کنندگانفراهم کنندگان،تأمين شامل مستقل هایموسسه از ایمجموعه •

 .دارد وجود اطالعات جريان و محصوالت مواد، هاآن ميان که فروشان

 و کاالها ارسال و محصوالت مشتريان مشتری با آن پايان و کنندگانتأمين با آن وعشر که مستقل هایموسسه از ایشبکه •

 .است خدمات

 بر تأمين زنجيره مديريت .باشدمی نهايی، محصوالت تا خام مواد از تأمين، مديريت برگيرنده در تأمين زنجيره مديريت •

 تا کنندمی تمرکز قابليت و تکنولوژی خودشان، ندگانکنتأمين فرآيندهای برای هاشرکت دادن قرار استفاده مورد چگونگی

 .دهند افزايش را رقابتی هایمزيت

 را رسانی خدمت يا توليد برای هاشرکت نياز مورد خام مواد يافتن روش که است علم و هنر از تلفيقی تأمين زنجيره مديريت •

 .بخشدمی بهبود

 است آغازينی کنندگان تأمين ميان در کنندهاستفاده آخرين از کليدی رکا و کسب فرآيندهای يکپارچگی تأمين زنجيره مديريت •

 .کنندمی فراهم کندمی اضافه شرکا ديگر و مشتريان برای ارزش که اطالعاتی و خدمات محصوالت، که

 هایگاهکار کنندگان،تأمين )مستقل هایموسسه همه سازیيکپارچه ابزارهای و استراتژی ترکيب بر تأمين زنجيره مديريت •

 .کندمی تمرکز مشترک هدف يک به دستيابی و تأمين زنجيره يک (غيره و بازار نقل، و حمل مراکز توليدی،

 مورد خدمات بسته و نهايی محصول ارائه در درگير زيگزاگی کارهایوکسب از ایشبکه مديريت تأمين، زنجيره مديريت •

 .باشدمی پايانی مشتريان نياز



 طول در مالی امور و اطالعات مواد، اين که طوری به باشدمی مالی امور و اطالعات مواد، کنترل تأمين زنجيره مديريت •

 مشتری به فروش خرده از و فروش خرده به فروش عمده از فروش، عمده به سازنده از سازنده، به کنندهتأمين از فرآيند

 .کنندمی حرکت

 جريان سازیبهينه توسط مشتری و سهامدار ارزش بهبود ورمنظ به کار و کسب استراتژی تأمين، زنجيره مديريت •

 .باشدمی مشتری به منبع از مرتبط اطالعات و خدمات محصوالت،

 لجستيک تعاريف از هايینمونه

 .شودمی تعريف شرکت از خارج و ميان در داخل، به محصوالت و مواد حرکت فرآيندهای تمامی عبارتی به لجستيک •

می مشتريان به خروجی سپس و سازمان داخل هایعمليات طريق از سازمان، داخل به کنندهتأمين از مواد جريان مسئوليت تابع لجستيک •

 .باشد

 به کاالهای فرآيندها، در موجودی خام، مواد سازیذخيره و موثر هایجريان کارآمد کنترل و سازیپياده ريزی،برنامه فرآيند لجستيک •

 .باشدمی مشتری نيازهای با انطباق منظور به مقصد نقطه تا مبدأ نقطه از مربوطه اطالعات و رسيده اتمام

 (مربوطه اطالعات جريان و) رسيده پايان به موجودی و قطعات مواد، سازیذخيره و حرکت تهيه، استراتژيکی مديريت فرآيند لجستيک •

 .شود حداکثر صرفه به مقرون سفارشات اجرای طريق از آينده و فعلی سوددهی که ایگونه به هاآن بازاريابی کانال و سازمان طريق از

 .باشدمی درست زمان در و درست جای در چيزی داشتن حق معنای به لجستيک •

 منظور به مصرف نقطه و مبدأ نقطه بين مردم و انرژی جمله از منابع، ساير و اطالعات کاالها، جريان مديريت لجستيک •

 .باشدمی (نظامی هایسازمان اصل، در و غالبا ً )کنندهمصرف نيازهای برآوردن

 .است صرفه به مقرون هایروش و موقع به زمان در مشتری به توليدکننده از کاال حرکت روند مجموع در لجستيک •

 معکوس لجستيک

 سمت به مشتری از کاال حرکت»عنوان به  1989سال در پويست و مورفی آقايان توسط بار اولين معکوس لجستيک مفهوم

 لجستيک از متعددی تعاريف علمی کتب و مقاالت در هاسال اين طی در .[8]است شده تعريف «توزيع کانال در توليدکننده

 .است شده آورده ذيل در خالصه طور به که است شده معکوس

 معکوس لجستيک تعاريف از هايینمونه

مصرف آخرين و نقطه ترينانتهايي از استفاده غيرقابل و استفاده قابل كاالهاي و اقالم مواد، درست و موقع به دقيق، انتقال •

 .نظر مورد و مناسب واحد به تأمين زنجيره طريق از كننده

 شده ساخته کاالهای فرايند، حين در موجودی اوليه، مواد جريان اثربخش هایهزينه موثر کنترل و اجرا ريزی،برنامه فرايند •

 .موقع به دفن يا ارزش بازگشت منظور به مبدأ نقطه به مصرف نقطه از مربوطه اطالعات و

 به يا سودمند، غير صورت اين غير در ارزش، بازگرداندن منظور به نقاط، ديگر به نوعيشان نهايی مقصد از کاالها حرکت •

 .محصوالت انهدام منظور

 معکوس لجستيک به آوردن روی برای شرکتها داليل

 : از است عبارت ، معكوس لجستيك در هاشركت شدن فعال داليل عمده 

جمع را خودشان (زايد )خارج رده از محصوالت و كاالها تا كندمي وادار را هاشركت كه محيطي زيست مقررات و قوانين •

  .كنند بيشتري مراقبت خود آينده توليدي رفتار در و نمايند آوري

 كاالي ضايعات انهدام باالي هايهزينه پرداخت جاي به توليد فرآيند در شده داده عودت كاالهاي از استفاده اقتصادي مزاياي •

 .كنندگانمصرف محيطيزيست هايآگاهي افزايش و دوم دست

 اجتماعي اقتصادي، هايديدگاه جزو ممكن، طريق هر به محصوالت و كاالها مدت طوالني و مجدد مصرف كه است بديهي •

 شدت به معكوس لجستيك استقرار از لجستيكي، سيستم مشتريان و كنندگانمصرف .آيدمي حساب به سودمند محيطي زيست و

 همچون هاييمطلوبيت .شودمي آنان عايد معكوس لجستيك استقرار اثر در كه است اينهفته سود دليل به اين و كنندمي استقبال

 هايهزينه تقبل نيز و شده توزيع اقالم و كاالها براي سيستم ضمانت و تقاضا مورد كاالي بودن سالم از خاطر امنيت احساس



 شديد تمايل اين داليل جمله از استفاده، براي كاال دوباره تحويل تا آن آوريجمع زمان از اقالم، و كاال نبودن سالم از ناشي

  .است

 پايداري و ثبات اين و كنندمي احساس خود هايفعاليت در را بيشتري بقاء و ثبات معكوس لجستيك استقرار با سيستم مشتريان •

 به .است مشهود كامال ً كاهد،مي هاآن ارزش و اعتبار از زمان مرور كه برگشتي كاالهاي از بزرگي هايگروه در ويژه به

 و رساندنمي آسيب مشتري به گاههيچ معكوس لجستيك فرآيند در برگشتي منتشره كتب و هاروزنامه ها،مجله مثال طور

 را خود كاالهاي شدن كهنه يا و گذشتن تاريخ دغدغه و نموده تقاضا بخواهد كه مقدار هر به تواندمي راحتي به فروشنده

  .باشد نداشته

 كرده ايجاد مشتريان براي زيادي بسيار انگيزه معكوس، لجستيك فرآيند از خاطرها امنيت احساس و هابرداشت از گونهاين

 از وسيع طيف توجه كه اين ديگر و نمايد رفع را آنان هاينگراني از نوع اين كه شوند توزيع از هاييسيستم جذب تا است

  .[8]است شده فرآيند اين به هاسازمان و هاشركت آوردن روي سبب معكوس، لجستيك به مشتريان

 تأمين زنجيره تصميم سطوح در لجستيک شبکه طراحی جايگاه

 افق استراتژيک سطح .کرد بندی طبقه عملياتی و تاکتيکی استراتژيک، سطح سه در ميتوان را تأمين زنجيره در مطرح تصميمات

 را مدت کوتاه تصميمات عملياتی سطح .ميباشد يکپارچه و تقريبی اطالعات نيازمند و ميگيرد نظر در سال يک از بيش را زمانی

 افق لحاظ به تاکتيکی سطح .است تبادلی اطالعات نيازمند و است روز يک يا و ساعت يک از کمتر اغلب و ميگيرد نظر در

 جمله از کارخانه يابیمکان و توزيع شبکه ساختار .[9]ميگيرد قرار حدود دو اين مابين نياز مورد اطالعات دقت و زمانی

 .هستند لجستيک شبکه دهندهتشکيل واقع در موضوع دو اين .شوندمی واقع توجه مورد استراتژيک سطح در که هستند موضوعاتی

 و منابع به هاآن تخصص و هاآن ظرفيت نقش، تسهيالت، مکان تعيين شامل لجستيک شبکه طراحی تصميمات کلی طور به

 اتخاذ .دارند بسزايی تأثير تأمين زنجيره نتيجه در کاراييو پذيری،انعطاف روی موضوعات اين همه .باشدمی مختلف بازارهای

 باال پذيریواکنش و پذيریانعطاف با ایشبکه پايين، ایهزينه با تا شودمی باعث موضوعات، اين از يک هر در صحيح تصميم

  .[10]باشيم داشته

نمی پذيرامکان مدت کوتاه در هاآن تغيير کند،می مصرف را زيادی زمان و هزينه هاآن بستن يا تسهيالت احداث که آنجا از

 عملياتی و تاکتيکی سطح به نسبت بيشتری سرمايه بازگشت شبکه طراحی تصميمات در گذاریسرمايه که بدانيم بايد همچنين .باشد

 برای استراتژيک تصميمات گردند،می اتخاذ عملياتی و تاکتيکی تصميمات از قبل استراتژيک تصميمات اينکه به توجه با .دارد

  .[11]کندمی بازی را محدوديت نقش ترپايين سطوح تصميمات

 (بسته حلقه )يکپارچه لجستيک 

 يکپارچه طراحی از برداشت دو .است لجستيک شبکه يکپارچه طراحی مفهوم بپردازيم آن به بايد اينجا در که ديگری مفهوم

 استراتژيک سطح در تصميمات سازیيکپارچه معنای به يکپارچه واژه از اول برداشت .دارد وجود ادبيات در لجستيک شبکه در

 لجستيک شبکه طراحی شد عنوان که طورهمان .است شبکه طراحی در (مدت کوتاه )عملياتی و(مدت ميان )تاکتيکی ،(مدت بلند)

 زنجيره در هارده تعداد ها،آن ظرفيت تسهيالت، محل تعيين شامل معمول طور به که است استراتژيک تصميم يک ماهيت در

 تصميمات حفظ با بايد ترپايين سطوح تصميمات کردن يکپارچه که داشت توجه بايد لذا .باشدمی تسهيالت ارتباط نحوه و تأمين

 سطح يا و موجودی مديريت نظير تاکتيکی سطوح تصميمات با تصميمات اين سازیيکپارچه صورت در .باشد استراتژيک سطح

 را گيریتصميم سطوح سازیيکپارچه نوع اين اينکه دليل به .کرد بهينگيجلوگيری زير ايجاد از توانمی مسيريابی مانند عملياتی

 يکپارچه واژه از دوم برداشت اما .ناميممی عمودی سازیيکپارچه را، سازیيکپارچه نوع اين ما کند،می ادغام عمودی طور به

 .است معکوس و مستقيم لجستيک شبکه طراحی تصميمات سازیيکپارچه معنای به

 

 

تأمين جلو، به رو لجستيک فرآيند در .[5، 4]باشدمی معکوس و جلو به رو لجستيک شامل نوعی به نيز کامل تأمين زنجيره مفهوم

توزيع طريق از توليدکنندگان کلی حالت در .کنند توليد را محصوالت تا کنندمی فراهم توليدکنندگان برای را خام مواد کنندگان

 و تعمير برگشت، برای را محصوالت مشتريان است ممکن برعکس، .کنندمی ارسال مشتريان برای را محصوالت کنندگان

 را کار قابل غير و معيوب محصوالت نيز کنندگانتأمين و توليدکنندگان تا بود خواهد نيازمند اين، بر عالوه .کنند ارسال بازيافت

 به را هاآن و نمايند بازيافت را محصوالت اين صحيح طور به بود خواهد نيازمند بازيافتی مواد کننده آوریجمع .کنند رسيدگی



 به هافعاليت اين همه پيوسته بهم و کامل چرخه .برگردانند توليدکنندگان و کنندگانتأمين برای و کرده تبديل مجدد استفاده قابل مواد

 لجستيک از محدودی تعاريف علمی کتب و مقاالت در هاسال اين طی در  .[9]است شده شناخته يکپارچه لجستيک عنوان

 .است شده آورده ذيل در خالصه طور به که است شده يکپارچه

 (بسته حلقه )يکپارچه لجستيک تعاريف از هايینمونه

 منطبق هم بر بازار دو اين وقتی .کندمی ايجاد جديد بازار و شده استفاده محصوالت بازار بين رابطه يک معکوس لجستيک •

 .شوندمی ناميده بسته حلقه شبکه شوند

 .معکوس لجستيک و جلو به رو لجستيک مجزای قسمت دو به تقسيم بدون است کلی سيستم يک عنوان به بسته حلقه لجستيک •

 صورت به هاآن طراحی هنگام که هستند خاصی هایويژگی دارای بسته، حلقه هایزنجيره و معکوس لجستيک هایشبکه

 :پردازيممی هاآن به ذيل در که گرفت، نظر در دقت با را هاآن بايد مستقيم لجستيک شبکه با همزمان طور به يا و      مجزا

 لذا است، شده احيا محصوالت فروش بازار و شده مصرف کاالی بازار بين بسته حلقه سيستم يک معکوس لجستيک •

 حالت به چند به چند ارتباط يک ساختار اين در ضمن در .دارند باز حلقه سنتی تأمين هایزنجيره با متفاوت ساختاری

 که حالی در دارد وجود (مصرف و مجدد توزيع مجدد، پردازش سازی،مرتب و بازرسی آوری،جمع :شامل )واگرا- همگرا

 توزيع، مراکز مانند ایواسطه مراکز نقش لذا ايم؛بوده روبرو چندواگرا به يک ارتباطات با مستقيم لجستيک هایسيستم در

 احيا مراکز نقش البته .است حياتی بسيار تقاضا و عرضه ديگر عبارت به و زنجيره سر دو هماهنگی در احيا و آوریجمع

  .[12]بود خواهد ترمهم خاص طور به نيز هستند مجدد توزيع و آوریجمع مراکز بين ایواسطه که

 بسيار ندارند احيا برای يکسان قابليت معکوس لجستيک هاورودی تمامی اينکه دليل به سازیمرتب /بازرسی مراکز نقش •

 يا بازيافت احيا، قابل محصوالت به (شده مصرف محصوالت )هاورودی بندیدسته با مراکز اين .رسدمی نظر به مهم

 واقع در .کنندمی جلوگيری نقل و حمل جای بی هایهزينه از وسيله بدين و شوند حمل کجا به بايد که کنندمی تعيين انهدام

 امکان و دهندمی کاهش را نقل و حمل هایهزينه معکوس لجستيک هایکانال در برگشتی محصوالت ترسريع بازرسی

 سازیمرتب و بازرسی تسهيالت تمرکز درجه .آورندمی فراهم را نظر مورد فرآيند به برگشتی محصول مستقيم ارسال

 حمل عدم همچنين و نقل و حمل هایهزينه کاهش باعث رويکرد اين .دارد نقل و حمل هایهزينه بر توجهی قابل اثر

 اين که شودمی اين موجب ایحرفه کار نيروی و بازرسی تجهيزات زياد هایهزينه .شودمی قراضه محصوالت اضافی

  .[13، 12]شودمی تسهيالت يابیمکان در متفاوت تصميم اتخاذ موجب امر اين لذا شوند؛ ايجاد متمرکز طور به مراکز

 مختلف هایجريان بين افزايیهم ايجاد بسته حلقه های زنجيره ويژه به معکوس لجستيک درباره ديگر مهم موضوع •

 بسته حلقه هایزنجيره در که حالی در بودند، طرفه يک خيابان يک مانند لجستيک سنتی هایشبکه .است محصوالت

 هاجريان سازیيکپارچه پتانسيل از استفاده وضعيت اين در .کنندمی قطع را يکديگر خارجی و داخلی چندگانه هایجريان

 هایهزينه کاهش موجب معکوس و مستقيم جريان سازیيکپارچه مثال برای .است مقياس در جويیصرفه برای مهم منبع

  .[13]شودمی هاهزينه سرجمع و باالسری

 :تامين زنجيره دريك معكوس و مستقيم لجستيك شبكه  يكپارچه طراحي مدلسازي •

 :شود مي تعريف ، 1جدول صورت به مسئله متغيرهاي و پارامترها •

 I احيا و توليد مركز براي بالقوه نقاط مجموعه انديس

   J     توزيع مركز براي بالقوه نقاط مجموعه انديس

 K مشتريان مراكز ثابت نقاط مجموعه انديس

 L سازي مرتب/بازرسي /آوري جمع مراكز براي نقاط مجموعه انديس

 M انهدام و بازيافت مراكز بالقوه نقاط مجموعه انديس

 N تمامتسهيالت براي ظرفيت  سطوح مجموعه انديس

 E توزيع مراكز و بازرسي  /آوري جمع مراكز بين مشترك نقاط مجموعه انديس

   kمشتري مركز تقاضا

   kمشتري مركز از برگشتي محصوالت كسر متوسط

   سازي مرتب  /بازرسي /آوري جمع مراكز در قراضه محصوالت كسر متوسط

  nسطح ظرفيت با iمحل در بازيابي /توليد مركز احداث ثابت هزينه

   nسطح ظرفيت با  jتوزيع مركز احداث ثابت هزينه



   nسطح ظرفيت با  lبازرسي /آوري جمع مركز احداث ثابت هزينه

   nسطح ظرفيت با  mانهدام مركز احداث ثابت هزينه

  /آوري جمع مركز و  nظرفيت با توزيع مركز انطباق از حاصل جويي صرفه مقدارتابت

  eدرمحل 'nظرفيت با بازرسي

 

 به iاحيا/توليد مركز از برگشتي محصول واحد جايييك جابه و نقل و حمل هاي هزينه ي كليه

  jتوزيع مركز

 

 به iتوزيع مركز از برگشتي محصول واحد يك جايي جابه و نقل و حمل هاي هزينه ي كليه

 kمشتري منطقه

 

 به  kمشتري منطقه از برگشتي محصول واحد يك جايي جابه و نقل و حمل هاي هزينه ي كليه

  lبازرسي  /آوري جمع مركز

 

 /آوري جمع مركز از برگشتي محصول واحد يك جايي جابه و نقل و حمل هاي هزينه ي كليه

 iاحيا  /توليد مركز به  lسازي مرتب/بازرسي

 

 /آوري جمع مركز از برگشتي محصول واحد يك جايي جابه و نقل و حمل هاي هزينه ي كليه

  mانهدام مركز به  lبازرسي

 

  iمحل در بازاريابي /توليد مركز براي  nسطح ظرفيت

  jدرمحل توزيع مركز براي  nسطح ظرفيت

  lمحل در بازرسي  /آوري جمع مركز براي  nسطح ظرفيت

  mدرمحل انهدام مركز براي   nسطح ظرفيت

  iمحل در بازيابي /توليد مركز براي  nسطح ظرفيت

   jتوزيع مركز به iبازيابي  /توليد مركز از  محصوالت جريان مقدار

  kمشتري منطقه به jتوزيع مركز از  محصوالت جريان مقدار

  lبازرسي   /آوري جمع مركز به  kمشتري از محصوالت جريان مقدار

  بازيابي /توليد مركز به  lبازرسي  /آوري جمع مركز از  محصوالت جريان مقدار

   mانهدام مركز به  lبازرسي  /آوري جمع مركز از  محصوالت جريان مقدار

 گردد احداث iمحل در  nظرفيت سطح با (كارخانه)احيا و توليد مركز اگر

 صورت درغيراين

 

 

 گردد احداث  jمحل در  nظرفيت سطح  با توزيع مركز اگر

 صورت اين غير در

 گردد احداث  lدرمحل   nظرفيت سطح با سازي مرتب /بازرسي  /آوري جمع مركز اگر

 صورت اين غير در

 

 

 

 

 گردد احداث  mمحل در nظرفيت سطح با انهدام و بازيافت مركز اگر

 صورت اين غير در

 

 

 تامين زنجيره دريك معكوس و مستقيم لجستيك شبكه  يكپارچه طراحي تصميم  متغيرهاي و پارامترها 1- جدول •

•  

•  

•  

•  

 :پارچه يك لجستيك شبكه طراحي براي رياضي مدل •

•  

•  

•  

•  



•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 انطباق از حاصل جويي صرفه تسهيالت، احداث هزينه سازي حداقل شامل كه ، است مدل هدف تابع دهنده نشان  (1)عبارت •

 و  (2)عبارت .باشد مي محصوالت نقل و حمل و جايي جابه هزينه  ، بازرسي  /آوري مراكزجمع با توزيع مراكز احداث محل

 مراكز از برگشتي درجريان و شود داده پاسخ مشتريان مراكز تقاضاي تمامي به مستقيم جريان در كه كنند مي تضمين (3)

 تا  (7)محدوديت .باشد مي ها گره در جريان تعادل هاي محدوديت به مربوط (6)تا (4)عبارت .گردد آوري جمع مشتريان

 جريان مجموع چنين هم گرديده، احداث تسهيلي ها آن در كه باشد جريان در نقاطي بين تنها جريان كه كنند مي تضمين (14)

 هرتسهيل به ظرفيت سطح يك تنها كه كنند مي تضمين  (18)تا (15)هاي محدوديت .ننمايد تجاوز آن ظرفيت از تسهيل هر در

 مي     مسئله تصميم متغييرهاي به مربوط بديهي و منطقي هاي محدوديت هم  (20)و  (19)هاي محدوديت .كند پيدا تخصيص

 .باشند

 .كردند فرموله آميخته صحيح عدد خطي ريزي برنامه مدل قالب در را مذكور مسئله (2010)فراهاني ورنجيراني پيشوايي •

 لجستيك شبكه طراحي مسائل نتيجه در.دارد قرار Complete  -NPدسته در محدود ظرفيت با تسهيالت يابي مكان مسئله

 استفاده دقيق هاي روش از توان نمي مسائل گونه اين حل براي .دارد تعلق NP_Hardدسته به تحقيق دراين بررسي مورد

 .پردازد مي محور اولويت كدينگ روش پايه بر بررسي مورد مسئله حل براي ممتيك الگوريتم يك ارائه به تحقيق اين در .كرد

 نقاط از استفاده با برتر و تركيبي روش يك عنوان به و .است ژنتيك الگوريتم مبناي بر ابتكاري الگوريتم يك ممتيك الگوريتم

 .باشد مي همسايگي جستجوي بر مبتني هاي الگوريتم و  (ژنتيك الگوريتم مانند)محور جمعيت تكاملي ي ها الگوريتم قوت

 هاي شبكه براي مدل توسعه به مذکور مقاله آتی تحقيقاتی پيشنهادات قسمت در و انتها در(2010)فراهاني ورنجيراني پيشوايي •

 .نمودند توصيه را محصولي چند

 چند ،(بسته حلقه )يکپارچه صورت به مدل گرفتن نظر در ميگذارد، اثر کاربردی جواب به يابیدست به که مهمی موارد از •

 فوق مدل توسعه رو، ازاين .است بزرگ سايز در مسئله برای قبول قابل يا بهينه جواب به دستيابی نتيجه در و بودن، محصولی

 الگوريتم از استفاده با آن حل و بودن محصولي چند و كنندگان تامين نظرگرفتن در و1 آميخته خطي ريزي برنامه از استفاده با

 نظر مد (جواب به دستيابي سرعت و كرومزوم طول بودن كوتاه دليل به2 )محور اولويت ژنتيک الگوريتم مانند متاهيورستيک

طراحی ژنتيك الگوريتم و3 گمز تجاری افزارنرم از استفاده با مختلف ابعاد در را مدل جواب .است گرفته قرار پژوهش  اين

 .نمود خواهيم تحليل و تجزيه و مقايسه را نتايج و حل4متلب افزار نرم توسط شده

•  
Mixed Integer Linear Programming 
2Priority Based Genetic Algorithm 
3GAMS 
4MATLAB 



 

 و تئوريها آزمايش يا ساخت و قوانين  اصول، متغيرها، بين روابط و پديدهها اشياء ماهيت کشف به که است پژوهشي بنيادي تحقيق-1

 .مينمايد کمک دانش مرزهاي توسعه به و ميپردازد نظريهها

 انجام کتابخانهاي مطالعات برپايه و ميکند استفاده عقالئي تحليل و استدالل روشهاي از و است بنيادي پژوهش نوعي نظري تحقيق-2

 .ميشود

 ابزار، روشها، رفتارها، رساندن کمال به و بهبود منظور به بنيادي تحقيقات نتايج از استفاده با که است پژوهشي کاربردي تحقيق -3

 .ميشود انجام انساني جوامع استفاده مورد الگوهاي و ساختارها توليدات، وسايل،

 .ميشود انجام انساني جوامع مشکالت و مسائل رفع هدف با و بنيادي تحقيقات نتايج از استفاده با که است پژوهشي علمي تحقيق -4

 از خارج و داخل در آمده بدست نتايج و موضوع درباره شده انجام تحقيقات سابقه مختصر بيان) مربوط سوابق -6

 :(تحقيق موضوع درباره موجود علمي نظرهاي و کشور

 مرور ادبيات طراحي شبکه زنجيره تأمين

ريزي هاي مشتريان آن زنجيره، پايهطراحي شبکه زنجيره تأمين، بر اساس كارايي عوامل استراتژيك و با توجه به نيازمندي

ترين مهم .باشدمربوط به سطوح استراتژيك آن ميترين تصميمات در زنجيره تأمين، تصميمات از جمله مهم .شودمي

يابي تسهيالت و سپس تخصيص جريان بين موضوع در طراحي استراتژيك زنجيره تأمين يا همان طراحي شبكه، مكان

توانند به عنوان يابي گسسته تسهيالت، تعداد محدودي مکان وجود دارد كه ميدر مسائل مكان .شده، است تسهيالت انتخاب

ترين انواع اين مسائل در طراحي شبكه، مسائلي است ساده .گيرند يد براي استقرار تسهيالت جديد مورد استفاده قراركاند

هاي تأمين تقاضاي مشتريان را كمينه اي مستقر شوند كه مجموع فواصل يا هزينهتسهيل جديد به گونه pها كه بايد در آن

در اين  .دشونيابي تسهيالت بدون در نظر گرفتن ظرفيت شناخته میمسائل مكاناين مسائل در ادبيات به عنوان .]14[نمايند

در نظر گرفتن ظرفيت .]15[ها كمينه شوديابد كه مجموع هزينهای اختصاص ميمسائل هر مشتري به يك تسهيل به گونه

در اين  .]16[ظرفيت، بوده استيابي تسهيالت بدون  در مسائل مكانها ترین توسعهگونه از تسهيالت یكي ازمهمبراي این

بخش از طرح پيشنهادی پايان نامه به منظور مرور مناسبتر و پيدا کردن نقاط حساس مطالعات پيشين، مقاالت ارائه شده 

هاي ارائه شده در ادبيات در قسمت اول، مدل .در حوزه زنجيره تأمين، در چهاردسته کلي مورد بررسي قرار ميگيرند

شده از  هاي ارائهدر قسمت دوم مدل .گيرندمورد بررسي قرار مي بندي شبکهتأمين از لحاظ پيکره طراحي شبکه زنجيره

هاي قسمتهاي سوم و چهارم توابع هدف مورد استفاده و روشدر  .اندمورد بررسي قرار گرفته گيرينظر سطوح تصميم

 .اندبه ترتيب در هر قسمت بررسي شده حل

 بندي شبکهراحي شبکه بر اساس پيکرههاي طبررسي مدل :قسمت اول •

كه ارائه بندي شبهاي ابتدايي ارائه شده در طراحي شبکه زنجيره تأمين، فرضياتي در رابطه با پيكرهبراي توسعه مدل

داد تع، جريان مواد، هاي شبكهتعداد اليه ، ريزيهاي برنامهشامل تعداد دورهتواند بندي شبكه ميهاي پيكرهويژگي .اندشده

 باشد ماهيت پارامترها، محصوالت

 هاي طراحي شبکه زنجيره تأمينهاي برنامهریزي در مدلدوره •

دسته اول، مسائلي هستند  .توان بر اساس پارامتر زمان به دو دسته تقسيم نمودهاي ارائه شده در طراحي شبکه را ميمدل

ای يا ايستا ناميده اين دسته، مسائل طراحي شبکه تک دوره .کنندها پارامترها در طول افق زماني تغيير نميکه در آن

اين دسته، مسائل طراحي  .کنندها، پارامترها در طول افق زماني تغيير ميدسته دوم، مسائلي هستند که در آن .شوندمي

 .شونداييا پوياناميده ميشبکه چند دوره



  

 ايهاي طراحي شبکه تک دورهمدل •

اي با در نظر گرفتن محدوديت مكانيابي تسهيالت تک دوره -، يك مدل طراحي شبكه2001ال ، در س]17[ملکاتو دسکين

گيرد دهد، در روي هر گره تنها يك تسهيل قرار ميدر اين مدل هر گره يك مركز تقاضا را نشان مي .ظرفيت را ارائه کردند

کمينه کردن هزينه حمل، هزينه استقرار تسهيالت تابع هدف مدل به دنبال  .و هر تسهيل نيز ظرفيت مشخصي خواهد داشت

کنند و تنها ريزي شده تغيير نميپارامترهاي بکار رفته در اين مدل در افق زماني برنامه .باشدهاي تخصيص ميو هزينه

ي هاهايي چون مديريت انرژي، شبكهکارگيری در حوزهمدل ارائه شده، قابليت به .دهنديک دوره زماني را پوشش مي

 .هاي مرتبط ديگر را داردهاي توزيع و ساير حوزهارتباطي، شبكه

 ايهاي طراحي شبکه چند دورهمدل •

اي را ارائه اليه ٤در شرايط قطعيت براي يك شبكه  (چند دوره زماني)، مدل پويا 2005، در سال ]18[آمبروزينو و آکيوتال

 (افقي)اي ، بررسي روابط داخل اليه(عمودي)اي روابط بين اليه نمودن جريان، عالوه بر در اين مقاله براي بهينه .کردند

در مرحله نخست  .نمايدمدل پوياي ارائه شده در دو مرحله عمل مي .در داخل هر اليه نيز مورد بررسي قرار گرفته است

ول با در نظر گرفتن هاي مختلف و در مرحله دوم به بهبود شبكه بدست آمده در مرحله ابه تخصيص جريان كاالها در اليه

  .پردازدنمودن هزينه مي معيارهايي چون كمينه

در اين مدل، پارامترهايي مانند  .، يك مدل پويا تحت شرايط قطعيت ارائه کردند2008،نيز در سال ]19[تانو همکاران

عالوه بر در  .اندشده هاي زماني مختلف، متفاوت در نظر گرفتهاندازي تسهيالت در دورهتقاضا، قيمت فروش و هزينه راه

به  تواننظر گرفتن پارامترهاي وابسته به زمان در اين مقاله، فرضياتي نيز به مدل اضافه شده است که از آن جمله مي

هزينه نگهداري موجودي در انتهاي هر دوره زماني و امکان انتقال آن به دوره زماني آتي و در نظر گرفتن محدوديت در 

 .هاي زماني مختلف اشاره نموده نمودن يک تسهيل در دورهبست/تعداد دفعات باز

 هاي طراحي شبکه زنجيره تأمينماهيت تسهيالت در مدل  .1-2

اي هها وظيفباشد كه هر يك از آنبندي شبکه، وجود انواع متفاوت و مختلف تسهيالت ميهاي مهم در پيکرهيكي از ويژگي

هر دسته از تسهيالت كه از يك نوع باشند و نقش يكساني داشته باشند  .يابندجريان ميها خاص را انجام داده و مواد بين آن

هاي طراحي شبکه را بر اساس نوع تسهيالت به توان مدلاز اين رو مي .شونديا يك ردهشناخته مي تحت عنوان يك اليه

 .بندي نموداي تقسيماي يا چند اليههاي تک اليهمدل

 ايتک الیههاي طراحي شبکه مدل •

اي و مربوط به يابي تك اليههاي مكان، ارائه شد، در دسته مدل2003در سال  ]20[مقالهاي که توسط درزنرو وسولوسکي

هدف مسئله  .در اين مقاله، يك مدل طراحي شبكه در قالب دو مسئله اصلي ارائه شده است .گيرديک دوره زماني قرار مي

ها و هدف مسئله دوم کمينه کردن هزينه جايابي به کمک ايجاد ارتباطات جديد بين گرهاول،کمينه کردن هزينه حمل و نقل 

ها زماني كه هزينه ايجاد يال .هر شبكه شامل تعدادي گره و يال ميباشد .باشدبين تسهيالت از طريق ارتباطات موجود مي

، در اين صورت هزينه جابجايي در مقابل در شبكه خيلي بيشتر از هزينه جابجايي و مسافت طي شده در داخل شبكه باشد

اگر هزينه ايجاد هر يال، بسيار جزئي  .اي با حداقل تعداد يال ايجاد خواهد شدهزينه ايجاد يال، در نظر گرفته نشده و شبكه

جود از آنجايي که تنها يک نوع تسهيل در اين شبکه و .هاي ممكن در شبكه ايجاد خواهد شدباشد، در اين صورت تمام يال

 .شوداي اطالق ميبندي شبکه به آن، يک شبکه تک اليهدارد، از اين رو از منظر پيکره

 ايهاي طراحي شبکه چند الیهمدل •

، ارائه کردند که در آن، در سطح يك، خرده فروشان جهت ارائه 2007، يك مدل چند هدفهرا در سال ]21[چن و همکاران

از آنجايي که چند  .اندانبارها و در سطح سه، كارخانهها در نظر گرفته شده/يعخدمت به مشتريان، در سطح دو، مراكز توز

ييا چند ابندي شبکه مدل فوق يک مدل چند اليهنوع تسهيل در مدل فوق در نظر گرفته شده است، از اين رو از منظر پيکره

 /بي، تخصيص و تعيين ظرفيت هر انبارياريزي توليد كارخانه، مكانهدف اصلي اين مدل تعيين برنامه .باشدای ميرده

، نيز يک 2005در سال  ]18[آمبروزينوو آکيوتال .باشدمراكز توزيع مي /ريزي حمل و نقل هر انبارمراكز توزيع و برنامه



 هايمدل ارائه شده شامل اليه .ای با در نظر گرفتن جريان محصوالت را ارائه کردندمدل پويا براي يك شبكه چند اليه

 .باشندكارخانه، مراکز توزيع مركزي، مراکز توزيع محلي و مشتريان يا نقاط تقاضا مي

 

 هاي طراحي شبکهتعداد محصوالت در مدل •

بندي شبکه، مربوط به تعداد محصوالتي است هاي طراحي شبکه از منظر پيکرههاي مربوط به مدليکي ديگر از ويژگي

ها تنها هايي هستند که در آندسته اول مدل .ها را به دو دسته تقسيم نمودتوان مدلاز اين رو مي .که در شبکه جريان دارند

هايي هستند که دسته دوم مدل .شودهاي تک محصولي  گفته ميها مدليک نوع محصول مدنظر قرار گرفته است که به آن

 .شودصولي گفته ميهاي چند محها مدلها بيش از يک محصول مدنظر قرار گرفته است که به آندر آن

 هاي طراحي شبکه تک محصوليمدل •

اي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت براي جابجايي ، يك مدل دو اليه2006در سال ]22[در مقاله ازدمير و همکاران

 در اين مدل .باشدنمودن تخصيص بهينه جهت کمينه سازی هزينه کل می كاالها در شبکه ارائه شده است كه هدف آن، پيدا

 .باشداز اين رو اين مدل، يک مدل طراحي شبکه تک محصولي مي .تنها جابجايي يک نوع کاال در نظر گرفته شده است

موعد تحويل نيز در اين مدل در نظر گرفته شده است و تابع هدف مدل،کمينه سازی هزينه كل شامل هزينههاي مربوط به 

 .باشديابي، موجودي، جابجايي كاال و كمبود میمكان

 هاي طراحي شبکه چند محصوليمدل •

از اين رو، اين مدل يک مدل  .، چند نوع كاال در شبكه در جريان هستند1998در سال ]23[در مقاله پيرکال و جيرمن

باشد که محدوديت ظرفيت در مدل چند محصولي ارائه شده سه نوع تسهيل موجود مي .طراحي شبکه چند محصولي است

 .دار بودن تسهيالت نيز در آن در نظر گرفته شده است

 هاي طراحي شبکهجریان مواد در مدل •

مقاالت هاي اخير برخي از در سال .باشدبندي شبکه، جريان مواد در داخل شبکه ميهاي مهم در پيکرهيکي از ويژگي

در اين مقاالت بر اساس فرضيات متفاوتي چون فساد کاالهاي موجود در انبار،  .اندجريان کاالهاي برگشتي را مدل نموده

مرجوع نمودن کاال توسط مشتري، تعمير يا خراب شدن کاال، بازيابي کاالهاي فرسوده و غيره، جريان برگشتي در شبکه 

در تعدادي  .ر تعدادي از مقاالت اين نوع از جريان مورد بررسي قرار گرفته استزنجيره تأمين به وجود خواهد آمد که د

 .بررسي شده است (يکپارچه)ديگر از مقاالت نيز هر دو نوع جريان رو به جلو و برگشتي تحت عنوان جريان توأم 

 هاي طراحي شبکه جریان رو به جلومدل •

ای و چند محصولی ارائه شده است ل طراحي شبکه پويا، چند اليه، يك مد2003در سال  ]24[در مقاله هينوزا و همکاران

در اين مدل تنها جريان رو به جلو در نظر گرفته شده است و مشتريان  .باشدکه تابع هدف مدل، کمينه سازی هزينه كل مي

 .کنندکاالي خود را از انبار و يا يک تأمين کننده خارجي دريافت مي

 برگشتيهاي طراحي شبکه جریان مدل •

، يک مدل طراحي شبکه لجستيک معکوس بر اساس کشش تقاضاي 2003در سال  ]25[در مقاله جيرمن و همکاران

، يک مدل طراحي 2007در سال  ]26[از سوي ديگر در مقاله لو و بوستل .مشتري براي محصوالت برگشتي ارائه شد

در اين مقاله مدل  .باشددر شبکه لجستيک معکوس مي يابي تسهيالتای ارائه شده است که به دنبال مکانشبکه سه اليه

 .اشدبآوری و تعيين جريان بين تسهيالت موجود در شبکه ميارائه شده به دنبال انتخاب مراکز توليد، بازسازي و جمع

هزينه ارائه شد، يک مدل خطي جهت کمينه نمودن  2009در سال  ]27[همچنين در مقالهاي که توسط پيشوايي و همکاران 

در اين مقاله، مدل ارائه شده تنها  .حمل و نقل و باز نمودن تسهيالت در يک شبکه با جريان برگشتي معرفي شده است

 .جريان برگشتي را در نظر گرفته است

 هاي طراحي شبکه جریان یکپارچهمدل •

به جلو و هم جريان برگشتي را ، مدلي ارائه شده است که هم جريان رو 2010در سال  ]28[در مقاله پيشوايي و همکاران

در اين مقاله، تابع هدف ارائه شده براي مدل شبکه با جريان توأم، يک تابع دوهدفه  .به طور همزمان در نظر گرفته است

در شبکه ارائه شده،  .باشدهدف اول،کاهش هزينههاي ثابت و متغير و هدف دوم افزايش پاسخگويي شبکه مي .باشدمي



مربوط به توزيع محصوالت به مشتريان وجريان برگشتي، جمع آوري محصوالت برگشتي از مشتريان  جريان رو به جلو،

، يک مدل يکپارچه لجستيک رو به جلو و برگشتي جهت 2008در سال  ]29[همچنين در مقاله سايد و همکاران .باشدمي

 .آوري ارائه شده استانتخاب مکان مراکز توزيع وجمع

 هاي طراحي شبکهدر مدل ماهيت پارامترها -1-5

 .باشدهای طراحي شبکه ميهاي پايه، در نظر گرفتن پارامترهاي غير قطعيدر مدلهاي مهم در مدليكي ديگر از توسعه

اين ويژگي اغلب به كمك فرض عدم قطعيت در برخي از پارامترها از جمله تقاضاهاي آينده مشتريان و تأمين کاال ايجاد 

 .])16[ملو و همکاران 2009سال  مقاله مروري)شده است 

 هاي طراحي شبکه قطعيمدل •

 .هاي طراحي شبکه با پارامترهاي قطعي هستندهاي ارائه شده در زمينه طراحي شبکه زنجيره تأمين، مدلبسياري از مدل

محصولي،  اي، چنددوره در اين مقاله، يك مدل تك .گيرد، در اين دسته قرار مي2006در سال  ]30[مقاله الشاينو همکاران

هدف مقاله ارائه شده، ارائه يك مدل جهت کمينه سازی هزينه كل حمل و نقل،  .ای در شرايط قطعيت ارائه شده استسه اليه

ها و خرده فروشان به هزينه كل مربوط به مسيرها و هزينههاي ثابت و متغير مربوط به اختصاص انبارها به كارخانه

ها را به تخصيص انبارها و مسيريابی  آن -يابيمدل به صورت همزمان مسئله مكاناين  .باشدانبارها می

، يك مدل ]31[توسط سيام 2002در مقاله ارائه شده در سال  .نمودن هزينه كل در نظر گرفته است منظورحداقل

نههاي حمل و نقل، هاي لجستيكي در زنجيره ارائه شده است و هزيمحصولي طراحي شبکه با در نظر گرفتن هزينه چند

ها، يابي انبارها و كارخانه هدف مقاله ارائه شده مكان .هاي جايابي در نظر گرفته استسفارش و نگهداري را در كنار هزينه

 .باشدها ميتعيين مقادير مربوط به تخصيص و تعيين تركيب و فراواني جريان در داخل شبكه به منظور کمينه سازی هزينه

 که غير قطعيهاي طراحي شبمدل •

هاي طراحي شبکه بوده قطعي به مدلها در مقاالت، وارد نمودن پارامترهاي غيرترين توسعههاي اخير يکي از مهمدر سال

در بررسيهای اين  .هاي غيرقطعي پرداخته شده است، به بررسي مدل2006در سال  ]34[در مقاله اشنايدر .]33[است

 .اندهاي قطعي معرفي شدهدسته اول تحت عنوان موقعيت .سه دسته تقسيم شده استمحققان، محيط پارامترهاي مسئله به 

هاي دسته دوم تحت عنوان موقعيت .باشندها، همه پارامترها قطعي ميگيرند، در آنهايي که در اين دسته قرار ميمدل

و به کمک توزيع احتماليشناخته شده،  ها بخشي يا تمامي پارامترهاي مدل غيرقطعي بودهدر اين مدل .اندريسک معرفي شده

در اين دسته، همانند موقعيتهای ريسک بخشي و  .باشندهاي غيرقطعي ميدسته سوم تحت عنوان موقعيت .اندمشخص شده

مسائلي که  .ها وجود ندارديا تمامي پارامترهاي مدل غيرقطعي هستند با اين تفاوت که توزيع احتمالي مشخصي براي آن

وان گيرند تحت عنسازي احتماليو مسائلي که در دسته سوم قرار ميگيرند تحت عنوان مسائل بهينهدوم قرار ميدر دسته 

سازي احتمالي و استوار پيدا نمودن جوابي است هدف هر دو دسته مسائل، بهينه .اندسازي استوار شناخته شدهمسائل بهينه

عالوه بر دو رويکرد احتمالي و  .عي به بهترين شيوه عمل نمايدکه تحت تمامي حاالت ممکن براي پارامترهاي غيرقط

وانگ و  2005مقاله سال )سازي با رويکرد فازي نيز وجود دارد استوار، رويکرد ديگري تحت عنوان مسائل بهينه

نمونه دقيقتری از دستهبنديهای صورت گرفته فضای بهينه سازی تحت شرايط عدم قطعيت در مقاله  .(]35[شو

 .نيز ارائه شده که در کليات آورده شد [36]نيدايسساحي

، يك مدل طراحي شبکه زنجيره تأمين همراه با پارامترهاي غيرقطعي 2007در سال  ]37[در مقاله اشنايدر و همکاران

يع مدل ارائه شده در اين مقاله به دنبال تعيين مراكز توز .جهت بهينهسازي مكانيابي و موجودي در شبکه ارائه شده است

تقاضاي غيرقطعي ارائه شده در اين مقاله به صورت  .فروشان با هدف کمينه کردن هزينه ميباشد جهت ارائه خدمت به خرده

،اشاره [38]شنو کي 2007توان به مقاله سال از ديگر مقاالت موجود در اين زمينه مي .يک تابع احتمالي ارائه شده است

 (يابي تسهيالتمکان)ه شده است كه در آن به بررسي تأثير تصميمات استراتژيك در اين مقاله يك مدل غيرخطي ارائ .نمود

در اين مدل، تقاضاي  .باشدبر تصميمات تاكتيكي از قبيل تصميمات مربوط به موجودي و حمل و نقل در شبکه ارائه شده مي

در سال  ]29[سايد و همکاران در مقاله .قطعي بوده و از تابع احتمال مشخصي پيروي ميكندهر مشتري به صورت غير

، يک مدل طراحي شبکه يکپارچه با رويکرد احتمالي ارائه شده است که به دنبال تعيين مراکز توزيع، تأمينکنندگان، 2008



پارامتر غيرقطعي در اين مدل نرخ محصوالت برگشتي و تقاضاي مشتريان  .باشدمونتاژ مجدد و مراکز توزيع مجدد مي

 .باشدمي

ي که هيچگونه برآوردی در رابطه با تابع توزيع احتمال و رفتار پارامترها در دست نباشد و همچنين در مواقعي در شرايط

آوري شده اطمينان کاملي وجود نداشته باشد، از رويکرد بهينهسازي استوار بهره که در رابطه با صحت دادههاي جمع

، به بررسي مفاهيم 1995در سال  ]39[مقاله مولوي و همکاراندر  .(]38[وي باوها و شي 2009مقاله سال )گرفته ميشود 

سازي استوار و هاي عمومي بهينهدر اين مقاله، مدل .سازي استوار پرداخته شده استو موضوعات مرتبط با بهينه

راي ، يک مدل استوار ب1994در سال  ]40[در مقاله مالکوم و زينيوس .کاربردهاي آن در مسائل مختلف بيان شده است

، نيز يک مدل 2010در سال  ]28[در مقاله پيشوايي و همکاران .کمينه سازی مسئله ظرفيت توليد ارائه شده است

مدل ارائه شده در اين مقاله، يک مدل سه  .سازي استوار براي يک شبکه زنجيره تأمين با جريان توأم ارائه شده استبهينه

 .گيردشوند را نيز در نظر میباشند و از شبکه خارج ميرا که قابل تعمير نمياي است که در جريان برگشتي، کاالهايي اليه

اي هاي استوار در حل مسائل احتمالي دو مرحله، نيز از رويکرد مدل2010در سال  ]41[در مقاله برتسيماس و گويال

ار سازي استوتفاده از رويکرد بهينهدر اين مرحله مدل احتمالي ارائه شده توسط نويسندگان مقاله، با اس .استفاده شده است

با توجه به اين که در اين پاياننامه به دنبال پوشش پارامترهای غيرقطعی با توجه رويکرد استوار هستيم  .حل شده است

 .همين فصل آورده شده است (3-2)مرور ادبيات کاملتری عالوه بر مطالبی که بيان شد در بخش 

در اين مقاله پارامتر تقاضا،  .باشد، يكي از مقاالت ارائه شده در اين زمينه مي2007در سال  ]21[مقاله شن و همکاران

سطحي است که در  مدل سه هدفه ارائه شده، يک مدل سه .غيرقطعي است و به صورت فازي در نظر گرفته شده است

در سطح سه، كارخانهها در  انبارها و-سطح يك، خرده فروشان جهت ارائه خدمت به مشتريان، در سطح دو، مراكز توزيع

ها ، نيز نرخ محصوالت برگشتي و سطح کيفيت آن2009در سال  ]42[همچنين در مقاله کين و جاي .نظر گرفته شدهاند

جهت استفاده مجدد يا از رده خارج نمودن به صورت غيرقطعي در نظر گرفته شده است و اين عدم قطعيت به صورت 

 .فازي پوشش داده شده است

اري از مقاالت ارائه شده در زمينه طراحي شبكه، پارامترهاي بكار رفته در مدل، از جنس پارامترهاي قطعي در بسي

همچنين تعداد مقاالت پويا در مقابل  .باشدباشند و تعداد اين نوع مقاالت از مقاالت با پارامترهاي غيرقطعي بيشتر ميمي

  .باشداي، كمتر ميهاي تك دورهمدل

 .شودهاي طراحي شبكه از نظر ارتباط بين سطوح استراتژيك و تاكتيكي پرداخته ميبه بررسي مدل در بخش بعدي

 گيريهاي طراحي شبکه بر اساس سطوح تصميمبررسي مدل :قسمت دوم •

در سطح استراتژيك  .گيري استراتژيك، تاكتيكي و عملياتی وجود دارددر مديريت زنجيره تأمين، سه سطح تصميم

در اين سطح تصميمات مربوط به تعداد،  .گيرندكه اثر بلند مدت بر تسهيالت خواهند داشت مورد توجه قرار ميتصميماتي 

با توجه به ماهيت تصميمات در سطح  .باشندهاي لجستيكي مورد توجه ميمكان و ظرفيت تسهيالت يا جريان مواد در شبكه

 .تصميمات سطح تاكتيكي نيز تأثير بسيار زيادي خواهند گذاشت شوند براستراتژيك، تصميماتي كه در اين سطح گرفته مي

ين سطوح ها در اگيرياز اين رو با توجه به تعامل و ارتباط متقابل تصميمات اين سطوح با يكديگر، بررسي همزمان تصميم

 2007مقاله سال )تر نمايد شها را بهبود داده و اثربخگيريها را كاهش داده و نتيجه تصميمتواند به ميزان زيادي هزينهمي

گيري از اين رو، در اين بخش، مقاالت موجود در ادبيات طراحي شبكه، بر اساس ارتباط سطوح تصميم.(] 43[شن و کي

 .شونددر ادامه سه مدل پايه و معروف در اين زمينه بررسي مي .ها مورد بررسي قرار ميگيرنددر آن

 ر طراحي شبكهموجودي د -تخصيص -مدل مكان یابي .2-1

يابي، تخصيص شوند كه به بهينهسازي همزمان مسائل مکانهايي ارائه ميدر بسياري از مقاالت طراحي شبكه مدل

در اين  .اشاره نمود 2009در سال ]44[عاملي و همکاران توان به مقاله جبلاز جمله اين مقاالت مي .پردازدوموجودی می

 يابي و تخصيصهاي مربوط به موجودي، مكاناست كه به بهينهسازي همزمان تصميممقاله يك مدل طراحي شبكه ارائه شده 

  .در اين مدل تقاضاي مشتريان و زمان تحويل مراكز توزيع، غيرقطعي بوده و از توزيع نرمال پيروي ميكنند .پردازدمي

 مسيریابي در طراحي شبكه -تخصيص -مدل مكانيابي .2-2



هاي مديريت زنجيره تأمين تبديل ترين جنبهيكپارچگي در زنجيره تأمين به يكي از مهمدر طول سه دهه اخير، مفاهيم 

كنندگان و مشتريان به تسهيالت و ساختار اين مفهوم به بررسي ارتباط ميان مكان تسهيالت، تخصيص تأمين .است شده

مسيريابي ديد -تخصيص-يابيمسايل مكانبه دليل اين نگاه جامع،  .پردازدمسير وسايل نقليه در مسيرهاي حمل و نقل مي

يري يابي، تخصيص و مسيريابي جلوگسازي جداگانه مسايل مكانگران و مديران گذاشته و از بهينهتري در اختيار تحليلقوي

مسيريابي به حل توأم مسئله تعيين تعداد بهينه، ظرفيت و مكان  -تخصيص –يابيهاي مكانبه طور كلي، مدل .كندمي

هاي مختلف شبکه و نيز مجموعه بهينه كننده يا مشتري، ميزان جريان بين اليهتسهيالت خدمت دهنده به بيش از يك تأمين

 .(]45[سليم و همکاران2008مقاله سال )پردازند بندي و مسير وسايل نقليه ميزمان

گيري ارائه شد، به تصميم 2006در سال  ]30[ميت اين مسائل، در مقالهاي که توسط الشاين و همکارانبا توجه به اه

هدف اين مقاله ارائه يك مدل جهت کمينه  .يابي، تخصيص و مسيريابي پرداخته شده استهمزمان در مورد مسائل مكان

ابت و متغير مربوط به اختصاص انبارها به سازی هزينه كل حمل و نقل، هزينه كل مربوط به مسيرها و هزينههاي ث

ها شامل كل هزينه حمل هزينه .تابع هدف اين مسئله کمينه سازی هزينه است .ها و خرده فروشان به انبارها ميباشدكارخانه

 هاي مربوطهها به انبارها، هزينه حمل از انبارها به خرده فروشان، هزينه ثابت باز نمودن هر انبار و هزينو نقل از كارخانه

 .باشندبه مسيرها مي

يابي، تخصيص و مسيريابي جهت طراحي شبكه ، نيز يك مدل مكان2006در سال  ]46[عالوه بر اين مقاله، در مقاله اميري

ها در شبكه توزيع مدل اين مقاله، يك مدل خطي جهت تعيين تعداد، مكان و ظرفيت انبارها و كارخانه .توزيع ارائه شده است

نمودن تقاضاي  هزينهها در اين مدل شامل هزينه برآورده .باشدسازي هزينه كل می هدف مدل ارائه شده نيز كمينه .دباشمي

مدل و  .باشندها مينمودن انبارها و كارخانه ها به انبار و هزينه بازمشتريان از انبارها، هزينه حمل كاال از كارخانه

 .باشندها همگي خطي ميمحدوديت

 مسيریابي در طراحي شبكه -موجودي  -تخصيص  –مكان یابي  مدل -2-3

شوند هايي ارائه ميهاي همزمان در سطوح استراتژيك و تاكتيكي در بسياري از مقاالت، مدلگيريبا توجه به اهميت تصميم

، يك مدل 2008در سال  ]19[در مقاله تان و همکاران .دهندها را به طور همزمان مدنظر قرار ميگيريكه اين تصميم

 مدل ارائه شده يك مدل چند دوره زماني، .ريزي براي سيستم توليد و توزيع ارائه شده استخطي جهت طراحي و برنامه

توان به از جمله فرضيات و خصوصيات موجود در مدل ارائه شده مي .باشداي با تقاضاي قطعي ميچند كااليي و چند اليه

ساخته و مواد اوليه اشاره  بندي مواد به سه دسته محصول نهايي، مواد نيمهمدل و تقسيمدر نظر گرفتن ساختار قطعات در 

اي و عرضي در ارتباط بين اليه .بار ميتواند باز يا بسته شوندريزي تنها يکدر اين مدل هر تسهيل در کل افق برنامه .نمود

 .مدل مدنظر قرار گرفته استمدل در نظر گرفته شده است و تخفيف نيز به عنوان يکي از فرضيات 

ده گيري با يكديگر ارائه شهاي موجود در ادبيات در زمينه ارتباط سطوح تصميمآنچه ذکر شد، سه دسته از متداولترين مدل

 ..است

 بررسي انواع توابع هدف در مسایل طراحي شبكه :قسمت سوم  •

 .باشدها مييره تأمين، مربوط به توابع هدف آن مدلهاي ارائه شده در مسائل طراحي شبكه زنجيكي از نكات مهم در مدل

توابع هدف ماکزيمم سازی، مينيمم و  :ها را به سه دسته كلي تقسيم نمودتوان توابع هدف بكار رفته در مدلبه طور كلي مي

 .ته خواهد شددر ادامه به بررسي توابع هدف برخي از مقاالت ارائه شده در ادبيات طراحي شبکه پرداخ .توابع چند هدفه

 هاي طراحي شبكه با توابع ماكزیمم سازيمدل-3-1

كننده ارائه  ، يک مدل طراحي شبكه جهت ارائه خدمات درماني پيشگيري]47[ژان و همکاران 2008در مقاله سال 

كننده پرداخته  هاي جلوگيريشده و انواع برنامهبينیدر اين مقاله ابتدا به بررسي و اهميت خدمات درماني پيش .شده است

هاي پيشگيري ها ميتوانند از طريق برنامهبر اساس گزارش سازمان درمان جهاني، اگر چه بسياري از بيماری .شده است

 ها خودهاي خدمات درماني موجود، از منابع در دسترس براي پيشگيري بيماريجلوگيري شوند اما با اين وجود سيستم



ين مقاله يك متدولوژي براي طراحي شبكه تسهيالت خدمات درماني جهت ماکزيمم سازی در ا .كنندبهترين استفاده را نمي

در اين مقاله فرض بر اين است كه نرخ مراجعه  .هاي مربوط به خدمات درماني ارائه شده استتوان بالقوه دسترسي به مكان

ه زمان ارائه خدمت نيز داراي توزيع همچنين فرض شده است ك .افراد براي خدمات درماني داراي توزيع پوآسن ميباشند

نمودن مجموعه  تابع هدف اين مدل به دنبال پيدا .است M/M/1از اين رو هر تسهيل در حكم يك صف با مدل  .باشدنمايي مي

 .يدنما باشند، بيشينهباشد، به گونهاي كه تعداد كل افرادي را كه به دنبال دريافت خدمات درماني مياي از تسهيالت ميبهينه

 هاي طراحي شبكه با توابع مينيمم سازیمدل -3-2

يابي و تخصيص بهينه تسهيالت ارائه شده ، يك مدل طراحي شبكه جهت مكان]48[راس و جيرمن 2008در مقاله سال 

در اين شبكه، يك كارخانه مركزي، فرضياتي مانند چند کااليی بودن محصوالت، استقرار چند نوع مركز توزيع و  .است

ها هزينه .باشدها ميدر اين مقاله، تابع هدف مدل به دنبال کمينه سازی هزينه .توزيع موقت در نظر گرفته شده استمحل 

شامل هزينه ثابت احداث انبار و مراكز توزيع، هزينه حمل محصوالت از انبار به مراكز توزيع، هزينه نگهداري محصوالت 

 .باشندهاي حمل و نقل ميهزينهدر مراكز توزيع براي تأمين نياز مشتريان و 

 هاي طراحي شبكه با توابع چندهدفهمدل -3-3

هدف اصلي اين مدل،  .، يك مدل طراحي شبکه سه سطحي ارائه شده است2007در سال  ]21[در مقاله چن و همکاران

ر اين مدل به صورت تقاضاي مشتريان د .باشديابي، تخصيص، تعيين تعداد و ظرفيت هر انبار يا مراكز توزيع ميمكان

تابع هدف  .باشدمدل چند کااليی ارائه شده، چندهدفه مي .غيرقطعی بوده و تقاضا به صورت فازي در نظر گرفته شده است

 .باشدها جهت انتخاب ميكردن ميزان انگيزش مكان مدل ارائه شده کمينه کردن هزينه كل و زمان حمل و نقل و ماكزيمم

خرده فروشان جهت ارائه خدمت به مشتريان، در سطح دو، مراكز توزيع يا انبارها و در سطح در اين مدل در سطح يك، 

هاي نمودن هزينه باشد، شامل کمينهنمودن هزينه کل مي تابع هدف اول که کمينه .اندها در نظر گرفته شدهسه، كارخانه

تابع هدف دوم،  .باشدهاي حمل و نقل ميزينههاي نگهداري و ههاي توليد، هزينهمربوط به استقرار تسهيالت، هزينه

بيشينه کردن کشش )هاي محلي تابع هدف سوم نيز بيشينه کردن انگيزه .باشدكردن زمان حمل و نقل در کل شبکه مي کمينه

ن، اها، كيفيت كار كاركنباشد که عوامل زيادي از قبيل تراكم تسهيالت و دسترسي به آنمي (فروشيمشتري به مراکز خرده

 .گيردنحوه تخصيص ماليات، قوانين و مقررات و غيره مورد توجه قرار مي

 های حل در طراحي شبكهبررسي روش:قسمت چهارم •

ها نيز داراي اهميت فراواني خواهد هاي طراحي شبكه، روش حل اين مدلبودن اكثر مدل NP-Hardبا توجه به ماهيت 

براي حل مسايل طراحي شبكه .هاي طراحي شبكه پرداخته شده استمدل هاي حلدر اين بخش به بررسي انواع روش .بود

هاي ابتكاري، فرابتکاری و هاي دقيق، روشها، روشعمده اين روش.شودهاي مختلفي استفاده ميزنجيره تأمين از روش

همچون انشعاب  ريزي رياضيهاي مرسوم برنامههاي دقيق حل اين مسايل، همان روشروش .افزارهاي تجاري هستندنرم

هاي از جمله روش .ريزي غيرخطي هستندريزي پويا و برنامهريزي عدد صحيح، برنامهبرنامه وتحديد، انشعاب و برش،

هاي جستجوي ممنوع، الگوريتم ژنتيك، الگوريتم مورچگان، روش .توان به روش تجزيه بندر اشاره نمودابتكاري مي

نرم افزار  .هاي فراابتكاري هستندهاي ديگر از جمله روشه و بسياري از روششد الگوريتم عمليات حرارتي شبيهسازي

LINGO ،GAMS  وCPLEX هاي طراحي افزارهاي تجاري مورد استفاده در حل بسياري از مدل نيز از جمله نرم

 .ها پرداخته خواهد شدباشدكه در ادامه به بررسي آنشبكه مي

 هاي حل دقيقروش -4-1

سازي تركيبي براي حل مسائل ، از روش انشعاب و برش به عنوان يك روش بهينه]48[کورنيوجالز 2007در مقاله سال 

های انشعاب و تحديد و در روش ارائهشده در اين مقاله، از ترکيبي از روش .ريزي عدد صحيح استفاده شده استبرنامه

خطي بدون در نظر گرفتن محدوديت عدد صحيح ريزي هاي برنامهدر اين روش مدل .روش برش صفحاتاستفاده شده است

ها عدد صحيح هاي بهينه در صورتي که اين جوابپس از بدست آمدن جواب .شوندو بر پايه الگوريتم سيمپلكس حل مي



هاي بدست آمده عدد رسيده شده است و در صورتي كه جواب (داشتن مقادير عدد صحيح براي متغيرها)باشند، به هدف 

ها ابهاي خطي جودر اين حالت الگوريتم برش صفحات بكار گرفته خواهد شد و با به کار بردن محدوديت صحيح نباشند،

 .کندهاي عدد صحيح همگرا ميرا به سمت جواب

، يك الگوريتم حل براي مسائل طراحي شبكه سلسله مراتبي با هدف 2009در سال  ]49[در مقاله آبرکي و همکاران

در اين مدل از وجود دو نوع كمان  .ك فضاي چند سطحی در شبكه مورد نظر ارائه شده استنمودن هزينه در ي كمينه

براي حل اين مدل، يك  .باشداستفاده شده است و تابع هزينه، تنها بيانكننده هزينه ثابت استفاده از اين دو نوع كمان مي

هاي بدست آمده به وسيله الگوريتم فوق جواب .ستاي بر پايه الگوريتم انشعاب و برش ارائه شده االگوريتم حل سه مرحله

هاي موجود در ادبيات مقايسه شده و در مقايسه با موارد موجود در ادبيات، در زمان حل بهبودهاي قابل توجهي با تست

 .حاصل شده است

 هاي حل ابتكاريروش -4-2

توان به الگوريتم ها مياز جمله اين روش .هاي ابتکاري فراواني ارائه شده استهاي طراحي شبکه، روشبراي حل مدل

اين الگوريتم  .در اندازه بزرگ ارائه شده است، اشاره نمودMILPبراي حل مسايل 1962ابتکاري تفكيك بندر كه در سال 

 بخش اول كه مسئله اصلي ناميده .نمايدتر تفكيك ميباشد که مسئله اصلي را به دو زير مسئله سادهيک روش بسيار قوي مي

سپس بخش دوم كه زير  .آوردشود، به حل مدل پرداخته و مقاديري را براي متغيرهاي موجود در مدل اصلي بدست ميمي

از مقادير متغيرهاي بدست آمده در اين  .آوردشود، نيز حل شده و جواب متغيرهای باقي مانده را بدست ميمسئله ناميده مي

به همين ترتيب هر دو مسئله اصلي و زير مسئله به صورت رفت  .شوداستفاده ميمرحله براي انجام برش در مسئله اصلي 

بيدهاندي و  2008مقاله سال )دهند و برگشتي تا زماني كه ديگر هيچ برش ديگري نتواند ايجاد شود، به حل ادامه مي

 .(]50[همکاران
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ها، در اين روش .هاي تركيبي هستندحل مسايل طراحي شبكه غالباً مبتني بر روش ابتكاري مورد استفاده درروشهاي فرا 

ابتكاري پر استفاده هاي فرا از جمله روش .گيرندتركيبي از چندين تكنيك مختلف دقيق يا تقريبي مورد استفاده قرار مي

هاي روش .ژنتيك اشاره نمود شده و الگوريتم توان به جستجوی ممنوع، الگوريتم عمليات حرارتي شبيهسازيمي

ها در مسايل با استفاده از اين روش .هاي بهينه کلي يا بهينه برسندابتكاري با توجه به ساختار خود ميتوانند به جوابفرا 

اي هها و نيز ديگر روشتوان در آينده با اتكا به اين روشرو مياز اين .ابعاد بسيار بزرگ از كارايي بااليي برخوردار است

منگ و  2009مقاله سال )هاي بيشتري هستند، پرداخت تر كه مستلزم حجم دادهفراابتكاري به حل مسايل واقعي

 .(]51[همکاران

در اين  .، از روش جستجوي ممنوع براي حل مدل استفاده شده است2009سال  ]44[در مقاله جبل عاملی و همکاران

هاي حمل و نقل، موجودي و سازي همزمان تصميمشده است كه به بهينه مقاله يك مدل طراحي شبكه زنجيره تأمين ارائه

ود و شقطعي بوده و به صورت تصادفي توليد ميتقاضاي مشتريان و زمان تحويل مراكز توزيع غير .پردازديابي ميمكان

حمل و نقل و زنجيره هاي هاي موجودي در مراكز توزيع و هزينههاي جايابي و هزينههدف مدل نيز کمينه سازی هزينه

در مرحله اول  .اي استفاده شده استبراي حل مدل فوق از روش متاهيوريستيك جستجوي ممنوع دو مرحله .باشدتأمين مي

هاي بدست آمده در مرحله اول، از طريق در مرحله دوم جواب .از روش جستجوي ممنوع استاندارد استفاده شده است

 .شوندچهارحركت بهبود داده مي

شده برای يك مدل طراحي شبکه با در نظر گرفتن  ،از الگوريتم عمليات حرارتي شبيهسازي]31[سيام 2003ر مقاله سال د

باشد كه مدل ارائه شده يك مدل چند کااليی با چندين نوع تسهيالتمی .هاي لجستيكي در زنجيره ارائه شده استهزينه

هدف مقاله ارائه شده را  .هاي جايابي در نظر گرفته است كنار هزينههاي حمل و نقل، سفارش و نگهداري را در هزينه

يابي انبارها و كارخانهها، تعيين جريان در داخل شبكه توزيع، تعيين تركيب و مكان :توان به سه دسته كلي تقسيم نمودمی

ارائه شده در قالب شش  شده پارامترهاي اساسي در الگوريتم عمليات حرارتي شبيهسازي .فراواني حمل در داخل شبكه

 .دسته کلي شرايط رسيدن به تعادل، درجه حرارت اوليه، ضريب کاهش دما و غيره ارائه شده است
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تان و در مقاله  .افزارهاي تجاري براي حل مدل استفاده شده استدر بسياري از مقاالت ارائه شده در اين حوزه، از نرم

ريزي سيستم توليد و جهت طراحي و برنامه (MILP)يك مدل برنامه ريزی طی آميخته  2008، در سال ]19[مکارانه

اين برنامه،  .حل شده است Xpress-MPمدل ارائه شده توسط برنامه تجاري  .توزيع در طراحي شبكه ارائه شده است

براي مسايل با  Xpress-MPنرم افزار  .نمايديبر پايه الگوريتم انشعاب و تحديد عمل م MILPهایبراي حل مدل

 .آوردهاي بهينه يا نزديك بهينه با زمان قابل قبول بدست ميمورد استفاده قرار گرفته و جواب هاي كوچك و متوسطاندازه

 .باشدافزار براي مسائل با اندازه بزرگ كمي زياد ميهاي خوب، زمان حل اين نرمالبته با وجود جواب

بر اساس مقاالت  .، براي حل مدل، يك روش هيوريستيك توسعه داده شده است]51[اردمير و همکاران 2008مقاله سال 

در اين مقاله  .گيردهاي يك شبكه صورت ميموجود در ادبيات در مسايل پوشش، تقاضاي هر تسهيل تنها در محل گره

سپس اين مدل به کمک نرم افزار .مسيرهای شبكه تقاضا وجود داردها و هم در طول فرض بر اين است كه هم در محل گره

CPLEXحل شده است. 

 :جمع بندی

پس از بررسي مقاالت ارائه شده که تعدادی از آنها به منظور آشنايی با وسعت موضوع مورد بحث آورده شده است، مشاهده 

 عليرغم بسته، حلقه صورت به هايیشبکه تأمين زنجيره موضوع با ارتباط در گذشته کارهای و مقاالت بيشتر در شد که

 شدهودرطراحی کمتر شد، خواهند االجرا الزم دور چندان نه ای آينده در که آوری الزام قوانين و رقابتی های مزيت

 قرار بررسی مورد مجزا صورت به را معکوس يا و مستقيم شبکه تنها محققان گرفته صورت کارهای و مقاالت بيشتر

 محدود ابعاد در و تجاری افزارهاینرم از استفاده با هاجواب بيشتر شده ارائه هایمدل در تنها نه اين بر عالوه .اندداده

 فرض نيز افزارهانرم اين از استفاده با ها مدل کردن حل قابل و کردن ترکوچک منظور به بلکه  است شده گرفته

 جريان ظرفيت و شده تعين پيش از و مشخص تسهيالت تعداد ،محصولی تک مدل نامحدود تسهيالت ظرفيت ميکنند

 حلقه مدل يک  طراحی در نمودنشان لحاظ و عوامل اين بررسی که ميشود برداشت اينگونه لذا .دارد وجود مراکز بين محدود

 .باشد تحقيق، برای مناسبی موضوع بزرگ سايز در آن حل منظور به روشی ارائه کنار در بسته

 :(شود نوشته خبري جمله يک صورت به هرفرضيه) فرضيهها -7

 شبكه طراحي با بزرگ سايز در مسئله برای قبول قابل يا بهينه جواب به دستيابی كه است استوار فرض اين بر پژوهش اين

 .باشد مي پذير امكان ژنتيك الگوريتم از استفاده با آن حل و  محصولي چند بسته حلقه لجستيك

 

 

 

  3 (تحقيق انجام خاص ضرورتهاي و ،2 کاربردي ،1 علمي اهداف شامل )تحقيق اهداف8- 

 علمی هدف

 اين در تعمير و ساخت هایهزينه مراکز، احداث ثابت هایهزينه شامل)لجستيک هزينههای نمودن کمينه هدف •

 تسهيالت احداث بالقوه هایمکان گرفتن نظر در با (شبکه مختلف هایاليه بين محصوالت ونقلحمل و مراکز

 قرارگيری بهينه مکان شدن مشخص با امر اين است؛که ظرفيت محدوديت وجود همچنين و مذکور شبکه در

 مشتريان مختلف تقاضای ميزان گرفتن نظر در با هاآن بين جريان مقدار تعيين و کانديد نقاط بين از تسهيالت

 .شد خواهد محقق ممکن مختلف محصوالت از

 :تحقيق انجام خاص ضرورت  و کاربردی هدف

 ويژه توجه موجب اجتماعی و زيستمحيطی عوامل به نسبت نگرانی اقتصادی، فضای در پيشرفتها موازات به  •

 آسيبرسانی از جلوگيری و شده مصرف کاالهای از مجدد استفاده برای معکوس لجستيک به شرکتها

 اتحاديه ويژه به کشورها از بسياری در که گونهای به .است شده زيست محيط به شده مصرف محصوالت



 سند در مهم اين به توجه .است گرديده وضع مصرفشده محصوالت جمعآوری برای الزامآوری قوانين اروپا

 به صنايع توجه امر اين اساسی الزامات جمله از .است مشاهده قابل خوبی به نيز ايران ساله بيست اندازچشم

 اين .ميباشد معکوس لجستيک به توجه ديگر عبارت به و مواد و محصوالت بازيافت و احيا هایفعاليت

 پايه بر نيز را مناسبی مالی و اقتصادی فرصتهای بلکه نيستند، محيطی زيست مزايای دارای تنها تالشها،

  .مينمايند ايجاد هايیفعاليت چنين طريق از برنده-برنده اصل

 تحقيق انجام ضرورت و علمی هدف

 چند و بسته حلقه مدلی ابتدا لذا است، واقعی دنيای در کاربردی مدلی ارائه و  مقاالت بين شکاف کاهش هدف •

 نامحدود جريان ظرفيت ای،دوره تک قطعی، تقاضای ظرفيت، محدوديت فرضيات گرفتن نظر در با سطحی

 مسئله کردن ترنزديک برای سپس .ميشود ارائه مراکز، تعداد نبودن مشخص و شبکه اليههای در مراکز بين

 تجاری افزارهاینرم و (بزرگ و متوسط کوچک، سايز در )ژنتيک الگوريتم توسط مسئله واقعی دنيای به

 .گرفت خواهد قرار مقايسه و تحليل تجزيه مورد حاصله نتايج و شده حل (متوسط و کوچک سايز در)

 

 (غيره و اجرايي و آموزشي موسسات از اعم) بهرهوران نام بيان کاربردي هدف داشتن درصورت -9

 باالتر سطحی در و صنعتی هایلجستيک،کارخانه امور با مرتبط هایشرکت کليه پاياننامه، اين از استفادهکنندگان

 .ميباشد معادن و صنايع وزارت

 (شود تکميل راهنما استاد توسط قسمت اين) چيست؟ در تحقيق بودن جديد و نوآوري جنبه -10

 

 شکاف کاهش باهدف ميشود، بررسی پاياننامه اين در که مدلی نوآوری تحقيق، سابقه در شدهعنوان مطالب به توجه با

 گرفتن نظر در و بسته حلقه صورت به لجستيکی شبکه توسعه سازی، مدل منظر از ابتدا در ذکرشده، مقاالت بين

 بهينگی زير از جلوگيری جهت شده،عنوان فرضيات با معکوس شبکه با مستقيم لجستيک شبکه طراحی همزمان

 محصولی چند ،تسهيالت ظرفيت بودن محدود فرضيات گرفتن نظر در با دو اين هم از جدا طراحی اثر در ايجادشده

 از استفاده بودن کاربردی منظر از سپس و .است  ...و محصول هر برای نياز مورد اوليه ماده نوع چند وجود ،بودن

 مدل حل افزارهاینرم از استفاده کنار در مدل حل برای کارآمد روشی عنوان به ،محور اولويت ژنتيك الگوريتم روش

 تجاری افزارهاینرم توسط هامدل گذشته کارهای اکثر در که اين به توجه با نهايت در .است شد خواهد استفاده تجاری

 .شد خواهند مقايسه هم با ها جواب و شده حل نيز تجاری افزار نرم از استفاده با مذکور مسئله شده حل

 

 

 

 امضاء       

 

 

 :کار روش -11

 :تحقيق روش نوع -الف

 

 مطالعه اساس بر تحقيق انجام روش.ميگردد استفاده تحقيق انجام روش برای الکترونيکی و کتابخانهای روش از

 مرتبط مباحث ساير و توزيع زنجيرههای تأمين، زنجيره زمينه در شده مطرح ومقاالت هانامهپايان ها،کتاب

 .ميباشد

 



 

 

  :(غيره و کتابخانهاي ميداني،) اطالعات گردآوري روش  -ب

 

 نيست، ضروری اطالعات گردآوری لذا نميشود، دنبال مرتبط ميدانی تحقيق نامه،پايان اين در اينکه به توجه با

 .شد خواهد استفاده کتابخانهای امکانات از کاربردی هایمثال نيز و موضوع ادبيات به دستيابی جهت ولی
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 .ميباشد   نظر مورد موضوع

 :اطالعات تحليل و تجزيه روش-ت
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