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 :ان كليدي التينواژگ
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 توسعه اي □كاربردي   □  نظری  □بنيادي  □ :  نوع تحقيق( 1  

 

 

 تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق: (3
 

 

در صورتی که برخی از تقاضای مشتریان بصورت تصادفی باشد، رویکرد بهینه برای طراحی شبکه توزیع پرسش اصلي تحقيق: 

 با انبارهای میانی و ظرفیت های چندگانه به چه صورت خواهد بود؟

مدیریت زنجیره تامین شامل هدایت تمام اعضای زنجیره تامین به صورت یکپارچه و هماهنگ با هدف بهبود عملکرد جهت ارتقا 

بهره وری و سود بیشتر است و مدیران زنجیره تامین به دنبال تحول سریعتر کاال و خدمات، کاهش هزینه و افزایش کیفیت هستند. 

تامین کنندگان، کارخانه ها، مراکز توزیع، مشتری ها، مراکز جمع مانند مختلفی از تسهیالت  زنجیره تامین شامل سطوحیک شبکه 

ی زنجیره تامین دوسطحی نامیده م ،تسهیالت باشداین آوری و کارخانه های بازیافت است. زنجیره تامینی که شامل دو سطح از 

 شود. 

یالت دخیل کردن اجزای تصادفی است که اغلب از طریق پارامتر یکی از مهمترین بخش های توسعه در مدل های مکان یابی تسه

های احتمالی هزینه و تقاضای مشتریان اعمال می شوند. با توجه به اینکه برای اکثر محصوالت تصادفی تقاضا یک فرض معقول 

 تر از قطعی بودن آن است در مدل خود تقاضا را به صورت تصادفی در نظر می گیریم. 

ورد ای و با ظرفیت های چندگانه منامه یک شبکه زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای تصادفی در حالت تک دورهدر این پایان 

مطالعه قرار می گیرد. شبکه مورد مطالعه شامل دو سطح کارخانه ها و انبارهای توزیع است. با توجه به اینکه مکان های بالقوه 

و مکان های مناسب با استفاده از حل مدل مشخص می شوند، بنابراین تعیین کارخانه ها و انبارهای توزیع مشخص می باشند 

مکان های بهینه کارخانه ها و انبارهای توزیع به نوعی مکان یابی این تسهیالت محسوب می شود. همچنین مسئله مورد بررسی، 

 از کارخانه ها به انبارهای توزیع و از تعیین ظرفیت کارخانه ها و انبارهای توزیع و تصمیمات عملیاتی مانند حمل و نقل کاال

 انبارهای توزیع به مشتری ها را در بر دارد. 

شود. تصمیم های موجود در این برای این مسئله یک مدل برنامه ریزی اعداد صحیح با هدف کمینه کردن هزینه کل ارائه می

ا نحوه توزیع کاال از  کارخانه ها به انبارها و از انباره عیینت شاملو همچنین مکان کارخانه ها و انبارهای توزیع  تعیین مسئله شامل

و دسته تقسیم به دبوده که خود  شبکه یهزینه ها کلبه مشتری ها است. تابع هدف در نظر گرفته شده در این تحقیق کمینه کردن 

 .هزینه های نصب تسهیالت که و هزینه های حمل و نقل که عبارتند از: می شوند

ت اصلی در اغلب تحقیقات گششته این است که تعداد سطوح ظرفیت در دستر  را تنها به یک سطح محدود می یکی از مشکال

کردند، ولی در عمل می توان گزینه های مختلف برای ظرفیت انبارها و کارخانه ها در نظر گرفت. از معدود تحقیقاتی که بحث 

است، او سطوح مختلف   6002د تحقیق مربوط به امیری در سال چند ظرفیتی بودن را در طراحی زنجیره تامین مطرح کردن
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ظرفیت را برای انبارها و کارخانه ها در نظر گرفته مسئله را با استفاده از مدل ریاضی فرموله کرد. اما محدودیت تحقیق او در این 

نابراین ب ر نظر گرفته نشده است.است که یک مدل تک محصولی ارائه داده است، همچنین احتمالی بودن تقاضا در این تحقیق د

( با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی بدست می آید. 6002با گسترش مدل پیشنهادی توسط امیری ) مورد نظر ، مدلدر این تحقیق

 .از الگوریتم های فراابتکاری شبیه سازی تبرید و ژنتیک و همچنین نرم افزار گمز استفاده می گردد نیز برای حل مدل پیشنهادی
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 ( سابقه و ضرورت انجام تحقيق :         4

  

مواردی که به طور عمومی، اقدام به معرفی کاربرد مدل های برنامه ریزی ریاضی در طراحی شبکه زنجیره تامین می کنند، را می 

( و سیمچی و 6002)(، شاپیرو 6002(، چوپرا و میندل )6002(،  سنایدر و همکاران )6002توان در مطالعات میترا و همکاران )

( یافت. در تحقیق پیشنهادی بر روی دو موضوع تمرکز می شود: زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت و در نظر 6002همکاران )

 گرفتن تسهیالت چند ظرفیتی در زنجیره تامین، در ادامه هر یک از این موارد مرور می شود.

تراتژیک در شرایط عدم قطعیت را مورد بررسی قرار می دهد. این ( جدیدترین مباحث مدیریت ظرفیت اس6006فن لندقم )

موضوع به صورت سرمایه گشاری های ایستا روی ظرفیت، زمان، سرمایه گشاری های پویا روی ظرفیت، و سرمایه گشاری های 

و  ه ظرفیتروی ظرفیت در شرایط ریسک گریزی  طبقه بندی می شود. همچنین، دسته های مختلف از مدل ها، نظیر توسع

موقعیت مکانی تاسیسات توضیح داده می شود، و مباحث عمومی مدل سازی، بویژه محدودیت های ظرفیت، هزینه ها، موجودی 

 کاال و عدم قطعیت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حاد  طرات  )پیشامدهای( از طریق تمییز دادن بین نمایش عدم قطعیت به اشکال متغیرهای تصادفی، مخا6000کلیبی و همکاران )

با تاثیر باال(، عدم قطعیت عمیق  )پیشامدهای پرخطر با احتمال نامشخص(، مدل های طراحی شبکه زنجیره تامین را مورد بررسی 

قرار می دهند. بعالوه، پدیدآورندگان این اثر، مساله استحکام ، پاسخ دهی ، و برگشت پشیری  در شرایط طراحی شبکه زنجیره 

مورد بررسی قرار می دهند. آنها نتیجه می گیرند که اغلب مدل های طراحی شده، فروض بیش از اندازه ای دارند و ساده  تامین را

سازی های بیش از حدی را انجام می دهند، و از این رو در تصمیم گیری های مربوط به کسب و کار در دنیای واقعی کارایی 

ل پیشنهاد تحقیق در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک طراحی شبکه زنجیره تامین، مدل محدودی دارند. آنها برای غلبه بر این مشک

سازی مخاطرات، تولید سناریو، معیارهای عملکرد، مدل سازی روش های قوی، با خاصیت ارتجاعی، و پاسخ دهی، و روش های 

 حل را مطرح می کنند.

د که موقعیت مکانی مرکز توزیع را با سرمایه گشاری های ( یک مدل چند مرحله ای را توصیف می کن6000نیکل و همکاران )

جایگزین در محصوالت مالی و وام ها، ترکیب می کند. تصمیمات عملیاتی به ارسال محموله ها و کمبودها محدود می شود، و 

الی، ازدهی های متقاضا و همچنین بازدهی سرمایه گشاری، نامعین هستند. تابع هدف عبارت است از جمع وزنی سود عملیاتی، ب

(از VMSرضایت مشتریان، و ریسک منفی انتظاری. در مطالعاتی که جنبه محاسباتی دارد، مقدار جواب تصادفی چند مرحله ای  )

طریق یک بهینه سازی معین محاسبه می شود؛ البته، نه به عنوان یک رویکرد برنامه ریزی معین گردشی )رجوع کنید به  کال و 

( بیش از حد برآورد می شود، که به طور متوسط کمتر از یک درصد است و هیچ گاه بیش از VMSنتیجه )(( در 0991واال  )

 بستان بین ریسک و بازدهی مورد بررسی قرار نمی گیرد.-سه درصد نمی شود. بده

دفی حل می شود، ( یک مدل چند مرحله ای را بسط می دهد که با استفاده از برنامه ریزی پویا تصا6000استیفن و همکاران )

روشی که سرعت آن با بهینه سازی مجدد و موازی سازی دوگانه بیشتر می شود. برای حل پیچیدگی اضافی ناشی از رویکرد چند 

مرحله ای، ساختا شبکه نسبتا ساده است و دارای یک سطح سلسله مراتب منفرد، چند دوره زمانی، و موارد تخصیص فرآورده 

صمیم استراتژیک عبارت است از انتخاب ظرفیت تاسیسات از میان حالت های گسسته ممکن، در ثابت به تاسیسات، است. ت
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حالی که اقدامات کمی از یک تصمیم منفرد تولید/حمل و نقل تشکیل می شود. تقاضا نامعین است و فرض می شود که از یک 

 ده از آن را توجیه می کند، تبعیت می کند. مدل مارکفی ، مدلی که یک تحلیل خود همبستگی جزیی داده های تاریخی استفا

یکی از مشکالت اصلی در اغلب تحقیقات گششته این است که تعداد سطوح ظرفیت در دستر  را تنها به یک سطح محدود می 

 ثکردند، ولی در عمل می توان گزینه های مختلف برای ظرفیت انبارها و کارخانه ها در نظر گرفت. از معدود تحقیقاتی که بح

است، او سطوح مختلف   6002چند ظرفیتی بودن را در طراحی زنجیره تامین مطرح کردند تحقیق مربوط به امیری در سال 

ظرفیت را برای انبارها و کارخانه ها در نظر گرفته مسئله را با استفاده از مدل ریاضی فرموله کرد. اما محدودیت تحقیق او در این 

 ه داده است، همچنین احتمالی بودن تقاضا در این تحقیق در نظر گرفته نشده است.است که یک مدل تک محصولی ارائ

یک مدل دو سطحی را در نظر گرفته اند و طراحی شبکه زنجیره تامین را در آن مورد مطالعه  6006کاراواستیا و همکاران در سال 

وزیع و تولیدی چند پریودی را بررسی کرده اند و طراحی یکپارچه یک سیستم ت 0999قرار داده اند. دوغان و همکاران در سال 

توزیع را مطالعه کرده است. پیرکول و -( نیز طراحی یک شبکه تولید6002از تجزیه پرایمال برای حل آن بهره برده اند. مارتل )

دین کاال در نظر ( برنامه ریزی و هماهنگی تسهیالت تولید و توزیع را بررسی کرده است که در مدل آنها چن6000جایارامان )

رویکرد برنامه ریزی چند سطحی را در طراحی شبکه زنجیره تامین مطالعه کرده  6006گرفته شده است. تالوری و بیکر در سال 

حمل و نقل را در حالت تقاضای تصادفی در نظر گرفته است. داسکین و -امین موجودی( طراحی شبکه زنجیره ت6002اند. شو )

 مکان یابی را بررسی کرده اند.-( مدل یکپارچه موجودی6000( و همچنین ارلباچر و میلر )6006همکاران )

از قبیل تک محصولی  ،  بیان می کند که مدل ارائه شده توسط امیری دارای محدودیت هایی6006سجادی و همکاران در سال 

بودن و همچنین تک حالته بودن روش های حمل و نقل است سپس آنها با رها سازی این محدودیت ها یک مدل دوسطحی 

چندمحصوله با امکان حمل و نقل چندحالته که در آن می توان از بین روش های مختلف حمل و نقل روش مناسب را انتخاب 

آنها این مسئله را با استفاده از برنامه ریزی اعداد صحیح مختلط فرموله کرده سپس یک   دند.نمود، برای این مسئله پیشنهاد دا

الگوریتم ابتکاری مبتنی بر رهاسازی الگرانژ برای حل مسئله در ابعاد واقعی پیشنهاد می دهند. اما این تحقیق نیز هنوز احتمالی 

 ت.بودن تقاضاها را در نظر نگرفته اس

 لعات مشابه در سال های اخیر را در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین دسته بندی می کند:جدول زیر نیز مطا

 نویسندگان سال چند ظرفیتی -تک ظرفیتی غیرقطعی -قطعی توضیحات

 گوتیرز و همکاران 1996 تک ظرفیتی غیرقطعی بهینه سازی استوار

 دوغان و همکاران 1999 تک ظرفیتی قطعی تجزیه پرایمال

 کو و همکاران 1999 تک ظرفیتی غیرقطعی ریزی تصادفی برنامه

 ارلباچر و میلر 2000 تک ظرفیتی قطعی حل دقیق

 صبری و بیمون 2000 تک ظرفیتی غیرقطعی مدل دوهدفه

 پیرکول و جایارامان 2001 تک ظرفیتی قطعی الگوریتم ژنتیک

 فن لندقم 2002 چند ظرفیتی غیرقطعی برنامه ریزی تصادفی

 کاراواستیا و همکاران  2002 تک ظرفیتی قطعی تم ژنتیکالگوری

 تالوری و بیکر 2002 تک ظرفیتی قطعی برنامه ریزی چندسطحی
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 داسکین و همکاران  2002 تک ظرفیتی قطعی شبیه سازی تبرید

 وانگ 2002 تک ظرفیتی غیرقطعی برنامه ریزی شی گرا بر مبنای ژنتیک

 مارتل 2005 تک ظرفیتی قطعی آزادسازی الگرانژ

 شو  2005 تک ظرفیتی غیرقطعی برنامه ریزی تصادفی

 امیری 2006 چند ظرفیتی قطعی آزادسازی الگرانژ

 لئانگ و همکاران 2007 تک ظرفیتی غیرقطعی بهینه سازی استوار

 میپچدی  2007 ظرفیتیتک  غیرقطعی بهینه سازی استوار

 کلیبی و همکاران 2010 تک ظرفیتی غیرقطعی تجزیه تحلیل ریسک

 نیکل و همکاران 2010 تک ظرفیتی غیرقطعی برنامه ریزی تصادفی

 پن و نقی  2010 تک ظرفیتی غیرقطعی بهینه سازی استوار

 استیفن و همکاران 2011 تک ظرفیتی غیرقطعی برنامه ریزی پویای تصادفی

 حسنی و همکاران 2011 تک ظرفیتی غیرقطعی ینه سازی استواربه

 پیشوایی و همکاران  2011 تک ظرفیتی غیرقطعی بهینه سازی استوار

 سجادی و همکاران 2012 چند ظرفیتی قطعی آزادسازی الگرانژ

 باغالیان و همکاران 2013 تک ظرفیتی غیرقطعی بهینه سازی استوار

 نخعی و سرور 2014 تک ظرفیتی یغیرقطع بهینه سازی استوار

 این تحقیق 2015 چند ظرفیتی غیرقطعی بهینه سازی استوار، ژنتیک، شبیه سازی تبرید
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 هر فرضيه به صورت جمله خبري نوشته شود . () : ( فرضيه ها 5

 

 مفروضات عمده در نظر گرفته شده عبارتند از:

  بارهای و ان تولیدکننده محصول از کارخانه هایاست متشکل که  مد نظر است دو سطحی زنجیره تامینیک شبکه

 را تامین می کنند. مشتریانه تقاضای کتوزیع 

 هزینه راه اندازی آنها برای ظرفیت های مختلف  کهکارخانه ها و انبارهای توزیع وجود دارد  ظرفیت چندگانه برای

 متفاوت است.

 بصورت تصادفی است. تقاضای برخی مشتریان قطعی و برخی 

 مورد بررسی قرار می گیرد.دوره  محصول برای یک شبکه توزیعطراحی 

 

 

 

 ( هدف ها :  6

 

  شد.چند گانه می باتامین دوسطحی با ظرفیت های زنجیره ارائه یک مدل بر اساس بهینه سازی استوار هدف تحقیق 

 دلارائه الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید و ژنتیک برای حل م 

 .با توجه به وجود پارامترهای تصادفی در مدل، بهینه سازی آن با رویکرد استوار از ضرورت های اجتناب ناپذیر است 

 

 

 

 

 

 ( كاربردهاي متصور از تحقيق: 7

 

 

همچنین به جهت اینکه تصادفی بودن تخصیص است، -با توجه به اینکه مدل مسئله مورد نظر از نوع مدل های مکان یابی

 های مسئله اجتناب ناپشیر است، بررسی مسئله با رویکرد بهینه سازی استوار ضروری به نظر می رسد.پارامتر

 

 

 

 :  پايان نامه( مراجع استفاده كننده از نتيجه 8
 

 این تحقیق در صنایع مختلف از جمله صنایع سازنده خودرو، صنایع وابسته به انرژی و صنایع پتروشیمی قابل استفاده میباشد. 
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 روش انجام تحقيق:  (9

 
 ( روش و ابزار گرد آوري اطالعات :9ـ1    

 

ه مقاالت دسترسي باز طریق پایگاه های اینترنتی و گردآوری اطالعات با جستجو در بین مقاالت چاپ شده در ژورنال های علمی 

 خواهد بود.موجود 
 

 
 ( روش تجزيه و تحليل داده ها2-9

 

ده، شبرای مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین ارائه  با رویکرد بهینه سازی استوار ه ریزی ریاضیدر این تحقیق یک مدل برنام

ل انجام کار مراحسپس با استفاده از نرم افزار گمز بصورت دقیق حل می شود و دو روش فراابتکاری نیز برای آن ارائه می گردد. 

 شکل زیر است: صورتب

 
 

 

 

 

 

 

 قلمرو تحقيق ) زماني ، مکاني ،  موضوعي ( : (9ـ3

 

قلمرو تحقيق در حوزه طراحي شبکه زنجيره تامين و رويکرد حل آن با استفاده از بهينه سازي استوار خواهد بود كه الگوريتم 

 هاي ژنتيک و شبيه سازي تبريد نيز براي اين مسئله طراحي مي گردد.
 

 مطالعه ادبیات مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین

 

 تبیین مسئله و ارائه مدل ریاضی

 

 طراحی الگوریتم های شبیه سازی تبرید و ژنتیک برای حل مسئله تعریف شده

 

 اجرای الگوریتم های پیشنهادی

 

 ا با نتایج حاصل از گمزمقایسه نتایج الگوریتم ه

 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی
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 يري( جامعه آماري و روش نمونه گ11

 

با توجه به اینکه رویکرد تحلیل بر اسا  متدهای پژوهش عملیاتی است، از روش نمونه گیری در این تحقیق استفاده ای نمی 

 شود.
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 ( جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق از منظر دانشجو :ز

 

 

 احی شبکه زنجیره تامین دوسطحیارائه مدل استوار در طر 

  برای تسهیالت هر یک از سطوح زنجیرهظرفیت  سطوحدر نظر گرفتن 

 ارائه الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مسئله 
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