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 چکیده

عملکرد، های ارزیابی شها و یا انتخاب سبد پروژه است. یکی از رویکی از مباحث مهم در بحث مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد پروژه
د. در این پژوهش گیرهای مختلف مورد بررسی قرار میها کارایی نسبی پروژهباشد. در این مدلها میتکنیک تحلیل پوششی داده

های اجرایی س حالتها را براساها را درنظر گرفته و کارایی هر کدام از فعالیتای مشخص شامل فعالیتیک پروژه با شبکه پروژه
شود. همچنین با یمای استفاده های شبکههای تحلیل پوششی دادهدهیم. به همین منظور از مدلارزیابی قرار میارائه شده مورد 

حلیل پوششی های موجود تبندی شده و براساس مدلها به دو دسته مطلوب و نامطلوب دستهها، خروجیتوجه به ماهیت فعالیت
آل و دهای مجازی ایدههای اجرایی کارا، از روش واحبندی حالتادامه برای رتبه گیرند. درها مورد تجزیه و تحلیل قرار میداده

 آل استفاده شده است.ضدایده

 .آلضدایده ؛آلایده ؛کارایی ؛های نامطلوبداده ؛هاتحلیل پوششی داده کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

دهد، یشین نشان میبرخوردار است. بررسی تحقیقات پای برای مدیران پروژه ها، از اهمیت ویژهکنترل و نظارت در پروژه

در جستجوی عوامل  های اولیه راگام [3] و ریدل و چانس [2] ، برایت و هوارد[1] و همکاران محققان بسیاری مانند کواچ

. [4] بوده استر پروژه اند، که هدف اصلی همه این محققان، بهبود نتایج موردانتظار دتأثیرگذار بر عملکرد پروژه برداشته

فهومی است که مها، ها است. تحلیل پوششی دادهگیری عملکرد پروژه، موضوع تحلیل پوششی دادهیکی از مفاهیم اندازه

عدادی دیگر از واحدها گیرد. کارایی هر واحد در مقایسه با تبرای ارزیابی کارایی در داخل سازمان مورد استفاده قرار می

 تحلیل پوششی . از دیدگاه ریاضی،[5] ه دارای بیشترین عملکرد باشد، کاراتر خواهد بودشود و هر واحد کبررسی می

گیرد. این روش یک ریزی ریاضی است که برای تخمین و برآورد مرز کارایی مورد استفاده قرار میها یک مدل برنامهداده

وششی یک په همین دلیل آن را تحلیل ها تحت پوشش آن خواهد بود و بدهد که تمام دادهتابع مرزی را تشکیل می

 . [6] نامندمجموعه داده یا فراگیر می

بندی ی تقسیماها با توجه به نوع و ماهیت واحدهای مورد ارزیابی به دو دسته کالسیک و شبکهتحلیل پوششی داده

ها تبدیل وجیرا به خر هاشوند. اگر واحدهای مورد ارزیابی را به صورت یک جعبه سیاه در نظر بگیریم که ورودیمی

های یافته مدلمیمای تعهای شبکهایم. مدلها در نظر گرفتهکند، مفهوم اولیه یا کالسیک را در تحلیل پوششی دادهمی

ها اولین بار لدهند. این مدکه ساختار درونی داحدهای تحت ارزیابی را نیز مد نظر قرار میکالسیک هستند به طوری

 معرفی و ارائه شدند.  [7] فو گروسکوتوسط فارع 
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شوند می ای هستند، به ساختار داخلی یک سازمان مربوطهای شبکهای از مدلهای چندبخشی که زیرمجموعهمدل

ط برقرار ها به سه حالت سری، موازی و یا ترکیبی بین هم ارتباشود. این بخشهای مختلف تشکیل میکه از بخش

 .[8] کنندمی

ها در درون یک یتارزیابی کارایی در مدیریت پروژه از حالت کالسیک فراتر رفته و به ارزیابی فعالدر تحقیق حاضر، 

زی حاصل از های مواصورت یک مدل تحلیل پوششی دادهای یک پروژه، بهپردازد. بدین منظور ساختار شبکهپروژه می

ه فاکتور زمان، سهای مهم آن که فعالیت و خروجیها در نظر گرفته شده است. سپس با توجه به منابع ورودی هر فعالیت

ت. به عبارت دیگر های اجرایی مختلف پرداخته شده اسباشند، به ارزیابی کارایی هر فعالیت در حالتهزینه و کیفیت می

 ها در نظرت، چند حالت اجرایی برای فعالی(MRCPSP)بندی پروژه با محدودیت منابع چند مد اجرایی در مسئله زمان

ژوهش از روش تحلیل پگردد. در این ریزی تعیین میهای برنامهترین مد اجرایی هر فعالیت با روششود و بهینهگرفته می

ری مهم این پژوهش گردد. به عبارت دیگر نوآوها برای ارزیابی کاراترین مد اجرایی هر فعالیت استفاده میپوششی داده

بهترین ترکیب  های اجرایی هر فعالیت به بررسیها و ارزیابی کارایی حالتدر آن است که از روش تحلیل پوششی داده

 تفاده نشده است.بندی پروژه از این روش اسشود که تاکنون در مباحث زمانهای اجرایی انجام پروژه پرداخته میحالت

دهد، نشان می مدیریت پروژهها در موضوع بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مدل تحلیل پوششی داده

های مختلف را این مطالعات به دو دسته قابل تقسیم هستند. دسته اول شامل تحقیقاتی هستند که بررسی کارایی پروژه

سیک تحلیل دهند. این تحقیقات جزو مسائل کالبا استفاده از یک دسته ورودی و خروجی مشخص مورد بررسی قرار می

بد پروژه و ها در انتخاب یک سهایی هستند که از روش تحلیل پوششی دادهه دوم پژوهشها هستند. دستپوششی داده

یریت سبد پروژه، کنند. به عبارت دیگر، در سیستم مدگذاری استفاده میهای مختلف جهت سرمایهبندی پروژهبرای رتبه

ها تلقی ازمانساز مدیریت پروژه در  باشد و سطح باالتریها با اهداف و شرایط خاص میمدیریت بر ترکیبی از پروژه

حور را در جهت مهایی است که بتوانند سازمان پروژهشود. در این نظام مدیریتی، هدف اصلی طراحی و اجرای پروژهمی

ن، تحقق های مناسب، تخصیص صحیح منابع محدود سازمارسیدن به هدف استراتژیک خود یاری رسانند. گزینش پروژه

وابط سازمانی رهای سازمان و تأمین سالمت افزایی در مجموعه سبد پروژهستراتژیک، هماهنگی و همتأکیدات بیانیه ا

 . [9] باشددهنده این سیستم میمدیران پروژه از مهمترین مبانی نظری تشکیل

ه ه اگرچکهای مدیریت پروژه، گویای آن است نگاهی به تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی کارایی در بحث

سیک را بر پروژه مطالعات بسیاری درخصوص ارزیابی کارایی مدیریت پروژه انجام شده است، اما این مطالعات یک نگاه کال

اند. در این پژوهش داده ها مورد بررسی قرارصورت یک جعبه سیاه در مقایسه با سایر پروژهها را بهداشته و ارزیابی پروژه

ها تشکیل شده تشود به طوری که، ساختار هر پروژه که از فعالیپروژه پرداخته میبا نگاه دیگری به بحث کارایی در 

ها براساس یتشود. ارزیابی کارایی فعالهای چندبخشی در نظر گرفته میاست را به صورت یک مدل تحلیل پوششی داده

اسی مثلث )سه فاکتور اس های مطلوب و نامطلوب آن شامل هزینه، زمان و کیفیتمنابع ورودی هر فعالیت و خروجی

 گیرد.پروژه( مورد بررسی قرار می

های غیرمستقیم با استفاده شود. روشهای نامطلوب از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده میبرای ارزیابی داده

به صورت  های تبدیل شدهکه دادهطوریکند، بههای نامطلوب را تبدیل میاز یک تابع یکنواخت نزولی، مقادیر خروجی

شود. در های نامطلوب نیز به همین شیوه عمل میهای مطلوب در مجموعه امکان تولید درآیند. برای ورودیخروجی

های مدل تغییر رو فرضیهشوند. از اینمی DEAهای اصلی های نامطلوب به صورت مستقیم وارد مدلروش مستقیم، داده

های ها که از تبدیل کردن داده. یکی از این روش[10] بررسی قرار دهندهای نامطلوب را مورد کرده تا بتوانند داده

های نامطلوب همانند های ورودی و خروجی است. بدین معنی که ورودیکند، تغییر ماهیت دادهنامطلوب جلوگیری می
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-ین واحد تصمیمشوند. بنابراهای مطلوب در نظر گرفته میهای نامطلوب همانند ورودیهای مطلوب، و خروجیخروجی
های های مطلوب و خروجیهای مطلوب را افزایش دهد و یا ورودیهای نامطلوب و خروجیگیرنده قصد دارد که ورودی

 . [11] نامطلوب کمینه گردد

ها و دیمجموعه امکان تولید تحت تکنولوژی بازده به مقیاس متغیر در حضور عناصر مطلوب و نامطلوب در ورو

 شود:زیر تعریف میها به صورت خروجی
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های فعالیت های پیشین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم که کاراییبا توجه به ادبیات پژوهش و بررسی پژوهش

های مختلف بندی کرده و برای حالتموازی مدل –ای چندبخشی های شبکهپروژه را به صورت مدل تحلیل پوششی داده

های عمال نمود. فعالیتاهای پروژه مورد بررسی قرار دهیم تا بتوان اقدامات اصالحی را در روند اجرای پروژه اجرای فعالیت

را در یک  هامدل تحلیل پوششی داده 1های مطلوب و نامطلوب هستند. شکل های مختلف و خروجیپروژه دارای ورودی

 دهد.های مختلف نشان میپروژه با فعالیت

 
 موازی -ای چندبخشی های شبکه. مدل تحلیل پوششی داده1شکل 

 ارائه مدل ریاضی -2

ای از های شبکهها در یک شبکه مدیریت پروژه، مدل ارائه شده در این پژوهش، در دسته مدلبا توجه به ساختار فعالیت

شده برای ارزیابی این ساختار های طراحی گیرد. در این بخش مدل تحلیل پوششی دادهنوع چندبخشی موازی قرار می

های نامطلوب )هزینه و گردد. با توجه به وجود خروجی مطلوب )عامل کیفیت هر فعالیت( و خروجیای ارائه میشبکه

های نامطلوب همانند بندی خواهد شد که با خروجیتقسیم UYو  DYزمان انجام هر فعالیت(، بردار خروجی به صورت 

های ها کارا شود، یکی از روشگیرنده در تحلیل پوششی دادهگر بیش از یک واحد تصمیمشود. اها نگاه میورودی

آل است. در این روش، دو واحد مجازی آل و ضدایدهگیرنده، روش واحدهای مجازی ایدهبندی واحدهای تصمیمرتبه
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شود. برای واحد تعریف میآل براساس بیشترین خروجی مطلوب و کمترین خروجی نامطلوب و کمترین ورودی ایده

گردد. پس آل نیز به کمترین خروجی مطلوب و بیشترین خروجی نامطلوب و بیشترین ورودی تعیین میمجازی ضدایده

ها، بهترین و بدترین میزان کارایی نسبی واحدهای از تعیین کارایی این دو واحد مجازی و با فرض ثابت بودن آن

س مانند روش تاپسیس، با ترکیب بهترین و بدترین میزان کارایی نسبی واحدها، شود. سپگیرنده محاسبه میتصمیم

 گیرد.بندی انجام میآل تعیین شده و رتبهگیرنده ایدهها نسبت به واحد تصمیمشاخص نزدیکی نسبی آن
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نزدیکی  ، شاخصTOPSISهای اجرایی هر فعالیت( بر پایه روش گیرنده )حالتبرای ارزیابی کلی واحدهای تصمیم

 شود:آل به شرح زیر محاسبه میگیرنده ایدهبه واحد تصمیم pگیرنده نسبی واحد تصمیم
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 موردیمطالعه  -3

 Vن تعریف شود، که در آ G = (V,E)دار بدون حلقه به صورت فرض کنید شبکه مربوط به پروژه، یک گراف جهت
 باشد. ها مینیازی بین فعالیتکننده روابط پیشهای توصیفمجموعه کمان Eها و مجموعه گره
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 . شبکه پروژه2شکل 

 

ها و خروجی 2 و 1ها شامل منابع های مختلف هستند. ورودیخروجیها و های پروژه دارای ورودیهر یک از فعالیت

 مد اجرایی است.  5باشند. هر فعالیت شامل نیز شامل زمان، هزینه و کیفیت انجام هر فعالیت می

 های پروژه. داده1جدول 

های اجرایی حالت 1منبع  2منبع  زمان هزینه کیفیت

 هر فعالیت
های فعالیت

 DYq UYc UYt X2 X1 پروژه
0.90 184 7 16 28 Mode-1 

ت 
الی

فع
2-1 

0.85 162 6 18 24 Mode-2 
0.80 139 5 19 20 Mode-3 
0.70 116 4 20 16 Mode-4 
0.85 95 3 23 12 Mode-5 
0.85 206 8 14 32 Mode-1 

ت 
الی

فع
3-1 

0.82 183 7 15 28 Mode-2 
0.80 161 6 17 24 Mode-3 
0.75 138 5 18 20 Mode-4 
0.80 116 4 20 16 Mode-5 
0.88 251 10 11 40 Mode-1 

ت 
الی

فع
4-2 

0.90 228 9 12 36 Mode-2 
0.85 206 8 14 32 Mode-3 
0.75 183 7 15 28 Mode-4 
0.80 161 6 17 24 Mode-5 
0.90 208 8 16 32 Mode-1 

ت 
الی

فع
4-3 

0.85 185 7 17 28 Mode-2 
0.84 162 6 18 24 Mode-3 
0.80 140 5 20 20 Mode-4 
0.90 118 4 22 16 Mode-5 
0.91 277 11 13 44 Mode-1 

ت 
الی

فع
5-4 

0.88 254 10 14 40 Mode-2 
0.85 231 9 15 36 Mode-3 
0.75 209 8 17 32 Mode-4 
0.96 187 7 19 28 Mode-5 
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 روش است.  55حالت اجرایی است،  5فعالیت دارای  های انجام این پروژه با توجه به اینکه هرتعداد کل روش
کنیم. آل استفاده میآل و ضدایدهها( از روش ایدهاجرایی فعالیت Modeگیرنده )بندی واحدهای تصمیمبرای رتبه

بیشترین آل دارای ها خواهد بود. همچنین واحد ضدایدهها با بیشترین خروجیآل دارای کمترین ورودیواحد مجازی ایده

های مطلوب و نامطلوب داریم، بنابراین . با توجه به اینکه مدل تحقیق، خروجی[12] باشدورودی و کمترین خروجی می

آل این نکته در نظر گرفته آل و ضدایدهشود و در واحدهای مجازی ایدهها نگاه میهای نامطلوب همانند ورودیبه خروجی

 گردد.آل محاسبه میآل و ضدایدهجازی ایدهشود. پس از آن کارایی واحدهای ممی

 
 های پروژهآل فعالیتآل و ضدایدهکارایی واحد مجازی ایده. 3جدول 

 کارایی 1-2فعالیت  1-3فعالیت  2-4فعالیت  3-4فعالیت  4-5فعالیت 

 آلایدهواحد  387429/1 355828/1 35/1 272727/1 285228/1

 آلضدایدهواحد  6864516/0 7561308/0 7574709/0 7732865/0 765212/0

 
 های پروژهفعالیتهای اجرایی بندی حالت. رتبه4جدول 

 1-2فعالیت  1-3فعالیت  2-4فعالیت  3-4فعالیت  4-5فعالیت 
های حالت

 RANK RC RANK RC RANK RC RANK RC RANK RC اجرایی

4 0.451 2 0.468 4 0.364 3 0.406 2 0.447 Mode-1 
3 0.459 4 0.421 2 0.481 2 0.416 4 0.422 Mode-2 
2 0.470 3 0.459 3 0.446 4 0.397 3 0.431 Mode-3 
5 0.328 5 0.381 5 0.354 5 0.369 5 0.366 Mode-4 
1 0.676 1 0.575 1 0.503 1 0.485 1 0.606 Mode-5 

 

-است. روش اجرایی پنجم برای تمام فعالیت، کاراترین مد اجرایی هر فعالیت محاسبه شده 4جدول با توجه به نتایج 
باشد. بنابراین اجرای هر فعالیت با استفاده از مد اجرایی کارا، های پروژه مورد مطالعه دارای رتبه اول از نظر کارایی می

ال ارائه پروژه را با استفاده از کمترین منابع ورودی و کمترین زمان و هزینه و باالترین کیفیت انجام خواهد داد. در مث

انجام  %86و کیفیت  677روز با هزینه  16و مدت زمان اتمام پروژه  101و  96شده، میزان استفاده از منابع به ترتیب 

 شود. می

 بندینتیجه و جمع -4

که بتوانند پروژه را در کمترین زمان و هزینه با باالترین ریزی پروژه است به طورییکی از وظایف مدیران پروژه، برنامه

ها و وسیله کاهش زمان برخی فعالیتتوان زمان اتمام پروژه را بهبندی پروژه، اغلب میکیفیت به انجام برسانند. در زمان

ها را در برخواهد داشت. از این های اضافی سرعت بخشید که این امر امکان کاهش یا افزایش کیفیت فعالیتاعمال هزینه

ها چندین روش اجرایی با ترکیبات مختلف زمان، هزینه و کیفیت با منابع عالیتبندی پروژه، برای فرو در مسائل زمان

های اجرایی برای هر های مختلف به بررسی بهترین ترکیب ممکن از روششود، و با روشمصرفی در نظر گرفته می

های اجرایی هر فعالیت ها برای بررسی کارایی روششود. در این مقاله از روش تحلیل پوششی دادهفعالیت پرداخته می

ها متشکل از در شبکه پروژه استفاده شده است. به همین منظور، شبکه پروژه به صورت یک مدل تحلیل پوششی داده

های مختلف اجرایی ها به طور موازی در نظر گرفته شده و با تعریف ورودی هر فعالیت و خروجی آن، کارایی روشفعالیت
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ه است. ورودی هر فعالیت شامل منابع مختلف بوده و خروجی آن زمان، هزینه و کیفیت برای هر فعالیت محاسبه گردید

ها با خروجی مطلوب و نامطلوب های تحلیل پوششی دادهباشد. با توجه به ماهیت اعداد، از مدلانجام آن فعالیت می

عالیت( از روش واحدهای مجازی گیرنده )روش اجرایی هر فبندی واحدهای تصمیماستفاده شده و در نهایت برای رتبه

آل در حالت خروجی مطلوب و نامطلوب استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از روش آل و ضدایدهایده

 اجرایی کارا در هر حالت اجرایی باعث انجام پروژه در کمترین زمان و هزینه با باالترین کیفیت خواهد شد. 
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 چكیده

د برای تضمین و مفی یابزار شوند وگیری درباره کیفیت محصوالت استفاده میبرای تصمیم ،منظور پذیرشگیری بهنمونه یهاطرح

اساس شاخص  بر (Modified-RGSشده )گروهی تکراری اصالحگیری طرح نمونه ،در این مقاله هستند.کنترل کیفیت در صنایع 

انباشته فعلی و  تاز اطالعات کیفی Modified-RGSطرح  شود.رگرسیو مرتبه اول توسعه داده می بازده فرآیند، برای فرآیند اتو

رگرفتن با در نظ  و پارامترهای طرح با کمینه نمودن متوسط تعداد نمونه موردنیاز برای بازرسی کند.پیشین استفاده می

 که وجوددهد نشان مینتایج  .شوندطور همزمان تعیین میکننده بهتولیدکننده و مصرف های مربوط به ریسکمحدودیت

 یابد.ش میطرح تأثیرگذار است و با افزایش ضریب خودهمبستگی مقدار متوسط اندازه نمونه افزای عملکرد همبستگی بر

 .شاخص بازده فرآیند تبه اول؛اتو رگرسیو مر فرآیند ؛منظور پذیرشگیری بهنمونه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 و هستند صنعت رد کیفیت کنترل و تضمین ابزارها در ترین کاربردی از پذیرش یکی منظوربه گیرینمونه یهاطرح
 تعیین آماری قوانین یوسیلهبهرا  انباشته رد یا پذیرش به معیارهای مربوط و بازرسی برای نیاز مورد نمونه اندازه

 رشیپذ منظوربه یریگنمونه یهاطرح. دشونیم یبندطبقه ریمتغ و یوصف نوع، دو به داده نوع اساس بر و کنند.می

 یهاطرح به نسبت ،باشد و بازرسی پر هزینه و یا تست مخرب است باال اریبس ازین مورد تیفیک حسط کهزمانی ریمتغ

 .]1[دنریگیم نظر در زین را کنندهمصرف و دکنندهیتول حقوق و الزم دارند یکمترتعداد نمونه  یوصف یریگنمونه
 و وو .دادند گسترش متغیر بازرسی به وصفی را (RGS) 1گروهی تکراری گیریطرح نمونه مفهوم ]2[باالمورالی و جان 

گیری درباره انباشته در تصمیمتوسعه دادند.  𝐶𝑝𝑘 قابلیت فرآیند شاخص اساس بر را متغیر RGS طرح ]3[ همکاران

گیری این طرح کارایی نمونه ،گیرد. از اینروهای پیشین را در نظر نمیبر اساس انباشته فعلی است و انباشته RGSطرح 

با استفاده از ]4[دهد. برای بر طرف کردن این مشکل لی و همکارانش لحاظ زمان و هزینه بازرسی کاهش میرا به

 (RGS-Modified)شده گروهی تکراری اصالحگیری طرح نمونه ،(MDS) 2چندگانه تعویقی گیرینمونهمفهوم طرح 

ها به لحاظ مقدار که طرح پیشنهادی آن ها نشان دادنتایج مطالعات آن ارائه کردند. 𝐶𝑝𝑘را براساس شاخص متغیر 

و  MDSعملکرد بهتری نسبت به طرح ( OC) 4منحنی مشخصه عملکردو  (ASN) 3متوسط اندازه نمونه بازرسی شده
                                                           

repetitive group sampling plan (RGS)1 
multiple dependent state sampling plan (MDS)2 

 number (ASN) average sample 3 
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RGS  .نشان دادند که شاخص قابلیت فرآیند  ]5[وو و همکاراندارد𝐶𝑝𝑘 تواند بازده تقریبی فرآیند را برای حدود می

یک بین مشخصات بهتواند یک رابطه یکمی 𝑆𝑝𝑘شاخص بازده فرآیند  ،کهصورتیمشخصات دو طرفه ارائه دهد. در

شاخص  ،سازد. از اینروجای تقریبی از بازده فرآیند را میسر میتولید و بازده واقعی فرآیند برقرار سازد و اندازه دقیق به

𝑆𝑝𝑘 از انعطاف پذیر تر نسخه یک عنوانبه توانمی را 𝐶𝑝𝑘  .گیری طرح نمونه ]6[نژادنسائی و فالح ،از اینرومعرفی نمود

Modified-RGS  را بر اساس شاخص𝑆𝑝𝑘 .پیشنهاد دادند  

 هاداده و دنکنمی پیروی نرمال توزیع از کیفی مشخصات فرض بر این است که ،فوق گیرینمونه هایطرح در تمام 

 همبستگی بر که وجوددانیممی هستند و خود همبسته هاداده تولید، فرآیندهای برخی در حال، این با. هستند مستقل

 یرو بر یقیتحق چیه . بر اساس اطالعات محققین تاکنون]7-8[گذار است تأثیر فرآیند های قابلیتشاخص عملکرد

طرح  ما،تحقیق  نیا در. است نشده انجامبسته هم خود یندهاآیفر یبرامتغیر  Modified-RGS یریگنمونه طرح

توسعه  AR)1( 5اول مرتبه اتو رگرسیو ندیفرآ یبرا 𝑆𝑝𝑘 بازده شاخص اساس بررا  RGS-Modified گیرینمونه

معرفی  همبسته خود یندهایفرآ یبرا 𝑆𝑝𝑘بازده  شاخص ،2 بخش در ساختار مقاله بدین صورت است که .دهیممی

، نتایج ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی گزارش 4در بخش  .خواهد شد ارائه مسئله سازیمدل ،3 بخش در .شودمی

 .شودپرداخته می آتی اتتحقیق برای پیشنهادات و گیرینتیجه پایانی، به بخش و در. شودمی
 

 گرسیو مرتبه اولر اتو فرآیند برای 𝑺𝒑𝒌 عملكرد شاخص -2

 .را پیشنهاد داد 𝑆𝑝𝑘شاخص  ،گیری دقیق بازده فرآیندبرای اندازه ]9[بویلس

(1) 𝑆𝑝𝑘 =
1

3
ф−1 [

1

2
ф (

𝑈𝑆𝐿 − 𝜇

𝜎
) +

1

2
ф (

𝜇 − 𝐿𝑆𝐿

𝜎
)] =

1

3
ф−1 [

1

2
ф(3𝐶𝑝𝐶𝑎) +

1

2
ф(3𝐶𝑝(2 − 𝐶𝑎))], 

.)фکه  .)ф−1تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است و  ( فرض معکوس تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است.  (

𝑆𝑝𝑘 کنید  = 𝑆0سپس بازده فرآیند از طریق رابطه  ،باشد= 2ф(3𝑆0) − 1 %Yield عدم شود ومحاسبه می 
NCPPMتوسط  )NCPPM( 6تطابق در میلیون = 2[1 − ф(3𝑆0)] ×   𝑆𝑝𝑘،شود. تخمینمحاسبه می 106

(𝑆𝑝𝑘
̂  بدست آورد. (2)توان با استفاده از رابطه را می ،(

(2) 𝑆𝑝𝑘
̂  =  

1

3
ф−1 [

1

2
ф(3𝐶𝑝

̂ 𝐶𝑎
̂ ) +

1

2
ф(3𝐶𝑝

̂ (2 − 𝐶𝑎
̂ ))], 

𝑆𝑝𝑘نشان دادند که  ،]10[لی و همکاران 
𝑁 توزیع دارای ̂ (𝑆𝑝𝑘, [𝑎2 + 𝑏2]{36𝑛 [𝜙(3𝑆𝑝𝑘)

2
 است. (1−{[

.)𝜙که هستند و  𝐶𝑝و  𝐶𝑎تابعی از  𝑏و  𝑎 و توزیع نرمال استاندارد است(p.d.f) بیانگر تابع چگالی احتمالی  (

 صورت زیر تعریف نمود:توان بهمی

(3) 𝑎 =
1

√2
 {3𝐶𝑝𝐶𝑎 𝜙(3𝐶𝑝𝐶𝑎) + 3𝐶𝑝(2 − 𝐶𝑎) 𝜙(3𝐶𝑝(2 − 𝐶𝑎))}, 

(4) 𝑏 = 𝜙 {3𝐶𝑝(2 − 𝐶𝑎)} − 𝜙(3𝐶𝑝𝐶𝑎). 

مطالعه قرار دادند و امید ریاضی و  مورد 𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)عملکرد شاخص بازده  ]8[ونگ و تمیرات  AR(1)برای فرآیند 

𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)واریانس 
 شود:محاسبه می صورت زیربه ̂

(5) 𝐸(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ ) = 𝑆𝑝𝑘 +

𝑎(1−𝑓)

12𝜙(3𝑆𝑝𝑘)
, 

                                                                                                                                                                          
OC)( operating characteristic curve4 

))1((ARorder autoregressive process -first5 
)NCPPM( its of parts per millionconformities in un-non6 
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(6) 𝑉(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ ) =

𝑛𝑎2𝐹

(𝑛−1)2+𝑏2𝑔

36𝑛(𝜙(3𝑆𝑝𝑘))
2

, 

 که 
(7) 𝑓 = 1 −

2

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑛 − 𝑖)𝜑𝑖 

𝑛−1
𝑖=1, 

(8) 𝐹(𝑛, 𝜑𝑖) = 𝑛 + 2 ∑ (𝑛 − 𝑖)𝜑𝑖
2𝑛−1

𝑖=1 +
1

𝑛2 [𝑛 + 2 ∑ (𝑛 − 𝑖)𝜑𝑖]𝑛−1
𝑖=1

2
−

2

𝑛
∑ ∑ (𝑛 − 𝑖 − 𝑗)𝑛−𝑖

𝑗=0 𝜑𝑖
𝑛−1
𝑖=0 𝜑𝑗, 

(9) 𝑔(𝑛, 𝜑𝑖) = 1 +
2

𝑛
∑ (𝑛 − 𝑖)𝜑𝑖

𝑛−1
𝑖=1. 

 .𝑛تا  lag  1برابرست با ضریب خودهمبستگی از  𝜑𝑖که 
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اسیت  OCمنحنیی  ،شودمنظور پذیرش استفاده میگیری بههای نمونهمعیاری که معموال برای سنجش عملکرد طرح

بیر  Modified-RGSگیری کند. طرح نمونهکننده را تعیین میکننده و مصرفهای تولیدکه احتمال پذیرش و ریسک

𝑆𝐴𝑄𝐿)  از دو نقطه طراحی شیده  OCکه منحنی شود به طوریطراحی می OCاساس دو نقطه بر روی منحنی  , 1 −

𝛼)و (𝑆𝐿𝑄𝐿, 𝛽) قبول عبور کند. یعنی احتمال پذیرش انباشته در سطح کیفیت قابیل(𝐴𝑄𝐿)  1بایید بیشیتر از − 𝛼 

 𝑆𝐿𝑄𝐿 و𝑆𝐴𝑄𝐿 ترتیب کیه بیهباشید.  𝛽نباید بیشیتر از   (𝐿𝑄𝐿)باشد و احتمال پذیرش انباشته در سطح کیفیت حدی
 صورت زیر است:به Modified-RGS طرحگیری در شیوه نمونه کنند.بیان می 𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)را در  𝐿𝑄𝐿و  𝐴𝑄𝐿 مقادیر

𝑆𝐴𝑄𝐿 و  𝛽کننده و ریسک مصرف 𝛼: مقادیر پارامترهای ریسک تولیدکننده 1گام  ، 𝑆𝐿𝑄𝐿 پیشیین هایانباشیتهتعداد و 

(𝑚.را تعیین کنید ) 
𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)و مقدار  از انباشته گرفته𝑛 ای به اندازه : اندازه نمونه2گام 

 را محاسبه کنید. ̂
𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1): اگییر 3گییام 

̂ ≥ 𝑘𝑎 اگییر  .انباشییته را بپذیرییید ،باشیید𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ ≤ 𝑘𝑟 انباشییته را رد کنییید و در  ،باشیید

𝑘𝑟کهصورتی < 𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ < 𝑘𝑎  نتایج  ،برقرار باشد𝑚 .اگر انباشته پیشین را در نظر بگیرید𝑚   انباشته قبلی تحت

𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)شرایط  
̂ ≥ 𝑘𝑎  .پذیرفته شده باشند انباشته را بپذیرید و در غیر این صورت رد کنید 

و  𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))به ترتیب با  𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)بر اساس شاخص گیری انباشته پس از اولین نمونهاحتمال پذیرش 

𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) شوند:صورت زیر بیان میهب شوند ونشان داده می 

(10) 𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) = 𝑃(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ ≥ 𝑘𝑎) = 1 − ∅(

𝑘𝑎−(𝑆𝑝𝑘+
𝑎(1−𝑓)

12𝜙(3𝑆𝑝𝑘)
)

√

𝑛𝑎2𝐹
(𝑛−1)2+𝑏2𝑔

36𝑛(𝜙(3𝑆𝑝𝑘))
2

), 

(11) 𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) = 𝑃(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ < 𝑘𝑟) = ∅(

𝑘𝑟−(𝑆𝑝𝑘+
𝑎(1−𝑓)

12𝜙(3𝑆𝑝𝑘)
)

√

𝑛𝑎2𝐹
(𝑛−1)2+𝑏2𝑔

36𝑛(𝜙(3𝑆𝑝𝑘))
2

). 

صورت زیر تعریف به 𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)بر اساس شاخص بازده  Modified-RGSگیری احتمال پذیرش انباشته در طرح نمونه

 شود: می

(12) 𝜋𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) =
𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))+[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))]𝑚

1−[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[1−(𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]
. 

را  𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)بر اساس شاخص بازده  Modified-RGS گیرینمونه طرح برای ،(ASN) نمونه، تابع متوسط تعداد

  ( محاسبه نمود.13از رابطه ) توانمی

زمایشى
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(13) 

𝐴𝑆𝑁(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) = 𝑛 + 𝑛[1 − 𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) − 𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))]. [1 − (𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]

+ 𝑛 [[1 − 𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) − 𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))]. [1 − (𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]]2 + ⋯

=
𝑛

1 − [1 − 𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)) − 𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))]. [1 − (𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]
, 

 طرح بیانگر سطح کیفیت انباشته است. برای 𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1) واست  𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)تابعی از شاخص ASN توجه کنید که 

𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)در  ASNتابع هدف متوسط  Modified-RGS گیرینمونه = 𝑆𝐿𝑄𝐿  و𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1) = 𝑆𝐴𝑄𝐿  کمینه

 توان تعیین نمود:طرح را میبهینه ( پارامترهای 14-19سازی غیر خطی )حل معادله بهینه از طریقشود و سپس می

(14) 𝑀𝑖𝑛
1

2
[𝐴𝑆𝑁(𝑆𝐴𝑄𝐿) + 𝐴𝑆𝑁(𝑆𝐿𝑄𝐿)] =

𝑛

1−[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[1−(𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]
, 

 ها:محدودیت

(15) 𝜋𝑎(𝑆𝐴𝑄𝐿) =
𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))+[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))]𝑚

1−[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[1−(𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]
≥ 1 − 𝛼, 

(16) 𝜋𝑎(𝑆𝐿𝑄𝐿) =
𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))+[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))]𝑚

1−[1−𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))−𝑃𝑟(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1))].[1−(𝑃𝑎(𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)))𝑚]
≤ 𝛽, 

(17) 0 < 𝑘𝑟 < 𝑘𝑎, 

(18) 𝑆𝐿𝑄𝐿 < 𝑆𝐴𝑄𝐿, 

(19) 𝑛 ≥ 2.  
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,𝑛پارامترهای بهینه )مقادیر  2و  1های جدول 𝑘𝑟, 𝑘𝑎 )ازای مقادیر مختلفرا به 𝛼 و𝛽  ( 33/1,50/1و)، (00/1, 
33/1) = (𝑆𝐴𝑄𝐿, 𝑆𝐿𝑄𝐿) 2 ,3 برای 𝑚 =  7/0,4/0 و=   𝜑33/1 برای مثال اگردهند. نشان می=  𝑆𝐴𝑄𝐿 00/1 و = 

𝑆𝐿𝑄𝐿 05/0 و = 𝛼 ،10/0 = 𝛽  2و = 𝑚، 4/0=   𝜑عدد پذیرش، عدد رد و مقدار تابع هدف برابر  ،باشد اندازه نمونه

نمونه  29. یعنی انباشته را بپذیرید اگر بر اساس ASN = 48/50و 𝑘𝑟  = 98/0و 𝑘𝑎  = 29/1 و 𝑛 = 29خواهد بود با 

29/1𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)شده بازرسی
̂ 98/0𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)و اگر باشد  ≤

̂ >29/1که صورتیو در  انباشته را رد کنید. باشد >

𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ نتایج دو انباشته پیشین را در نظر بگیرید. اگر دو انباشته پیشین تحت شرایط  ،برقرار باشد 98/0  >

𝑆𝑝𝑘;𝐴𝑅(1)
̂ ≥ 𝑘𝑎  .پذیرفته شده باشند آنگاه انباشته را بپذیرید و در غیر این صورت رد کنید 

 ,00/1)ازای به 𝑚  =2و  𝜑  =7/0پیشنهادی برای  Modified-RGSگیریطرح نمونه OC منحنی ،1شکلدر 
33/1)=  (𝑆𝐴𝑄𝐿, 𝑆𝐿𝑄𝐿)  ( 05/0,05/0)و= (𝛼, 𝛽) شود که با افزایش مقدار رسم شده است و مشاهده می𝑆𝑝𝑘، 

 . یابدمی افزایش پیشنهادیقدرت طرح  𝜑 مقدار کاهشبا  و یابدپیشنهادی افزایش می احتمال پذیرش طرح

 

,𝑆𝐴𝑄𝐿) = (33/1, 00/1) ازایبه Modified-RGSطرح پیشنهادی  OCهای . منحنی1شکل 𝑆𝐿𝑄𝐿) 2 و=  𝑚. 

𝑆𝐴𝑄𝐿) =( 33/1, 00/1)و  𝑚  =2ازای برای طرح پیشنهادی به ASN هایمنحنی , 𝑆𝐿𝑄𝐿)  و مقادیر مختلف𝜑  و

 𝛼, 𝛽افزایش مقدار  کهشود نمایش داده شده است و مشاهده می 1-2شکل در𝜑  مقدارمنجر به افزایش ASN 
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برای ارزیابی  ،عالوه بر این د.یابمی کاهش میزان هزینه و زمان بازرسی ،𝛽و  𝛼میزان  افزایشبا  ،همچنین و .شودمی

,𝑆𝐴𝑄𝐿)  =(33/1 ,00/1) ،(00/1,50/1ای )بر ASN هایمنحنی ،𝑚 مقادیر مختلف ازایبه طرح پیشنهادی 𝑆𝐿𝑄𝐿)  و

7/0,4/0=  𝜑  ( 05/0,05/0)و= (𝛼, 𝛽) افزایش تعداد که شود شده است و مشاهده می رسم 2-2 در شکل

بر عملکرد طرح  𝑚تاثیر مقدار  𝜑 ازای مقادیر بزرگتربهو  تاثیر کمی دارد ASN مقداربر ( 𝑚) پیشین هایانباشته

  .یابدشده کاهش میمتوسط تعداد نمونه بازرسی 𝑆𝐿𝑄𝐿و  𝑆𝐴𝑄𝐿بین با افزایش فاصله  ،همچنین .شودمیبیشتر 

  
  (2)-  (50/0 ,50/0  )= (𝛼, 𝛽) (1)-  (00/1 ,33/1 )= (𝑆𝐴𝑄𝐿 , 𝑆𝐿𝑄𝐿) 

 .𝑚  =2 ازایبه Modified-RGS . متوسط اندازه نمونه برای طرح پیشنهادی2شکل

 نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیق آتی -5

گیری درباره پذیرش و رد انباشته را در اختیار تولیدکننده و قوانین تصمیم ،منظور پذیرشگیری بههای نمونهطرح

براساس  Modified-RGS گیرینمونه طرح برایه ما، یک مدل بهینه سازی قالدر این م. دهندکننده قرار میمصرف

تحلیل حساسیت روی پارامترهای مختلف انجام شد و دادیم.  پیشنهاد AR(1)فرآیند رای و ب 𝑆𝑝𝑘شاخص بازده 

 وجود کهنتایج نشان داد طور کلی به مورد ارزیابی قرار گرفت. ASNو   OCلحاظ منحنیپیشنهادی به طرحعملکرد 

و با افزایش ضریب  است تأثیرگذار پیشنهادی پذیرشمنظور به گیرینمونه طرح عملکرد برهمبستگی خود

 هاهمبستگی بین دادهخوداثرات پوشی از چشم ،بنابراین یابد.خودهمبستگی مقدار متوسط اندازه نمونه افزایش می
که مشخصه کیفی محصول پیشنهادی برای زمانیگیری نمونهطرح . گیری اشتباه شودتواند منجر به نتایج و تصمیممی

گیری نمونه برای طرحو پیشنهادی برای توزیع غیر نرمال  توسعه طرح ،اجرا است. بنابرایندارای توزیع نرمال باشد قابل 

 .گیرد قرار مدنظر آتی تحقیقات عنوانبه تواندمی یهمبستگخود  یساختارها ریسا ووصفی  -ترکیبی متغیر
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,𝒏) طرح بهینه پارامترهای یر. مقاد1 جدول 𝒌𝒓, 𝒌𝒂 )طرح هدف تابع و Modified-RGS  برای(2 = 𝒎)  
𝜑 = 7/0   𝜑 = 4/0   

𝑆𝐴𝑄𝐿  = 50/1    𝑆𝐴𝑄𝐿  = 33/1   𝑆𝐴𝑄𝐿  = 50/1   𝑆𝐴𝑄𝐿  = 33/1   
𝛽 𝛼 𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1    𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1   𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1   𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1   

𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎  𝑘𝑟  𝑛  𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎 𝑘𝑟  𝑛  𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎 𝑘𝑟  𝑛  𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎 𝑘𝑟  𝑛    

115.37 1.35 1.06 87  218.05 1.25 1.04 162  55.06 1.35 1.05 41  104.02 1.25 1.03 75  0.01 0.01 

108.35 1.29 1.04 79  198.48 1.23 1.01 131  51.63 1.29 1.02 36  94.21 1.22 1.00 61  0.05  

102.28 1.27 1.01 69  185.53 1.21 0.99 115  49.01 1.23 1.03 37  88.41 1.18 1.01 63  0.1  

73.91 1.47 1.08 51  147.57 1.32 1.06 102  35.62 1.46 1.06 24  71.23 1.32 1.05 48  0.01 0.05 

61.79 1.43 1.04 40  118.37 1.29 1.03 78  29.85 1.38 1.05 21  56.90 1.27 1.03 39  0.05  

56.50 1.40 1.02 36  105.64 1.25 1.03 74  27.40 1.36 1.01 18  50.48 1.29 0.98 29  0.1  

58.74 1.56 1.10 38  120.86 1.36 1.08 81  28.33 1.50 1.11 20  57.86 1.33 1.09 42  0.01 0.1 

45.38 1.56 1.03 26  89.14 1.34 1.05 58  22.25 1.49 1.04 14  43.42 1.34 1.03 27  0.05  

39.19 1.50 1.03 24  75.80 1.36 1.00 43  19.39 1.46 1.01 12  36.64 1.34 0.99 21  0.1  

,𝒏) هینه طرحب پارامترهای یر. مقاد2 جدول 𝒌𝒓, 𝒌𝒂) طرح هدف تابع و Modified-RGS  برای(3 = 𝒎) 

𝜑 = 7/0  
 

𝜑 = 4/0   

𝑆𝐴𝑄𝐿  = 50/1    𝑆𝐴𝑄𝐿  = 33/1  𝑆𝐴𝑄𝐿  = 50/1   𝑆𝐴𝑄𝐿  = 33/1   
𝛽 𝛼 𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1    𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1   𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1   𝑆𝐿𝑄𝐿  = 00/1   

𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎  𝑘𝑟  𝑛  𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎 𝑘𝑟  𝑛  𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎 𝑘𝑟  𝑛  𝐴𝑆𝑁 𝑘𝑎 𝑘𝑟  𝑛    

116.84 1.36 1.05 84  222.40 1.25 1.04 163  56.02 1.35 1.04 40  105.64 1.25 1.03 75  0.01 0.01 

108.80 1.28 1.05 82  199.49 1.22 1.01 132  51.91 1.29 1.02 36  95.14 1.22 1.00 61  0.05  

102.95 1.26 1.02 72  187.16 1.20 1.00 122  49.18 1.23 1.03 37  89.58 1.19 1.00 60  0.1  

77.60 1.43 1.11 58  157.74 1.30 1.07 113  37.77 1.45 1.06 25  73.84 1.29 1.07 54  0.01 0.05 

64.06 1.42 1.04 41  124.21 1.30 1.02 76  31.39 1.39 1.04 21  59.22 1.29 1.01 36  0.05  

57.96 1.34 1.06 42  108.31 1.27 1.01 68  28.11 1.38 0.99 17  51.99 1.25 1.01 34  0.1  

62.17 1.52 1.12 42  129.73 1.35 1.08 85  30.12 1.47 1.13 22  62.69 1.35 1.06 39  0.01 0.1 

48.23 1.53 1.04 28  95.44 1.33 1.05 61  23.60 1.44 1.07 16  46.26 1.34 1.02 27  0.05  

41.02 1.45 1.06 27  79.92 1.29 1.05 55  20.24 1.43 1.03 13  38.97 1.34 0.98 21  0.1  
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 چکیده

از نظر  انتخاب مکان بهینه جهت احداث فروشگاه های زنجیره ای به عنوان یک موضوع استراتژیک،تصمیم گیری در زمینه ی 
در تعیین مکان بهینه فروشگاههای زنجیره ای باید معیارهای سرمایه گذاران بخش خصوصی از اهمیت باالیی برخوردار است. 

در این متعددی را مد نظر قرار داد. از این رو می توان عنوان نمود که مساله مذکور از نوع مسایل تصمیم گیری چند معیاره است. 
تعیین مکان شعبه جدید به منظور  TOPKORو  AHPمقاله یک روش ترکیبی از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره ، شامل 

 شده است. شهرگرمسار پیادهیک فروشگاه زنجیره ای پیشنهاد می شود. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی، این مدل در 
محاسبه می  AHPابتدا معیارهای موثر در تعیین مکان فروشگاههای زنجیره ای شناسایی شده و سپس وزن آنها توسط روش 

جهت احداث شعبه فروشگاه زنجیره ای شناسایی شده و امتیاز هر یک از این نقاط کاندید در هر یک از  گردد. سپس نقاط کاندید
نتایج نشان داد  رتبه بندی نقاط کاندید پرداخته می شود. به TOPKORمعیارها تعیین می شود. در نهایت با استفاده از روش 

عنوان مناسبترین مکان برای احداث فروشگاه زنجیره هید بهشتی به شنقطه خیابان مهمترین معیار است. همچنین  قیمت زمینکه 
 ای شناسایی شد.

 .فروشگاه زنجیره ای ؛TOPKOR ؛AHP ؛مکان یابی ؛تصمیم گیری چند معیاره کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

بوده و ای فروشگاه هایی هستند که به صورت واحد های فروش چند گانه وتحت مالکیت مشترک فروشگاههای زنجیره

مکانهای خوب باعث  .معموالً در مورد خرید کاال ها و خدمات و تصمیم گیری ها به صورت متمرکز عمل می نمایند

انتخاب مکان مناسب برای فروشگاه  .شوددسترسی آسان، جذب کردن تعداد زیاد مشتریان و افزایش پتانسیل فروش می

زیرا انتخاب مکان مناسب برای فروشگاه منجر به افزایش سودآوری .یکی از نکات اساسی توسعه شعب و برنامه ریزی است.

در تعیین مکان  .و رضایت مشتری می شود و انتخاب یک مکان نامناسب باعث به خطر افتادن حیات اقتصادی می گردد

ه مذکور از نوع بهینه برای ایجاد یک شعبه جدید از یک فروشگاه زنجیره ای باید به چندین معیار توجه نمود. از این مسال

( است. در این مقاله یک مدل ترکیبی از تکنیکهای تصمیم گیری چند  MCDMمسایل تصمیم گیری چند معیاره )

به منظور تعیین مکان بهینه احداث یک شعبه از فروشگاههای زنجیره ای  AHP و TOPKORمعیاره شامل روشهای 

پیاده شده است. تا کنون تحقیقات  گرمساراین مدل در شهر ارائه می شود. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی، 

 تصمیم گیری چند معیاره در حوزه های مختلف مساله مکانیابی استفاده نموده اند. به عنوان نمونه متعددی از تکنیکهای

پرداختند. TOPSIS و AHP هایروشبا ترکیب به ارزیابی مکان های مزارع خورشیدی  [1]و همکاران سانچز لوزانو

را انتخاب کرده VIKORو TOPSISبرای مکان یابی دستگاه های شناور روش های [2]زوران استیربانوویچ وهمکاران

گروهی و  AHPبه مکانیابی فروشگاههای زنجیره ای با استفاده از ترکیب روشهای  [3]اند.  علی عربی و شیرویه زاد 

TOPSIS  تفاده از ترکیب روشهای با اس [4]پرداختند. شهنوازی و همکارانNIP وGIS  به مکانیابی فروشگاههای
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به  TOPSISو  AHPاستفاده از ترکیب روشهای با  [5]کنستانتینوس و همکاران  زنجیره ای در شهر رشت پرداختند.

ادبیات موضوع نشان می دهد تا کنون هیچ یک از تحقیقات پیشین به  مکانیابی مزارع نیروگاههای بادی پرداختند.

که این تحقیق به استفاده از این  نپرداخته اند TOPKORمکانیابی احداث فروشگاههای زنجیره ای با استفاده از روش 

پیاده سازی  به عالوه روش پیشنهادی در این تحقیق در یک مطالعه موردی واقعی در شهر گرمسار. روش پرداخته است

 شده است. 
 متن. 2

مورد  AHPدر این مقاله از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول پرسنامه مقایسات زوجی است که در روش 

استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه دوم نیز به منظور تعیین امتیاز هر نقطه کاندید )گزینه( در هر معیار )تشکیل ماتریس 

متغیرهای بیانی در پاسخ دادن به این پرسشنامه ها در  مورد استفاده قرار گرفته است.بر اساس طیف لیکرت   تصمیم(

باالی  نفر از مدیران با سابقه کار 10هر دو پرسشنامه توسط نمونه خبرگان، متشکل از  نشان داده شده است. 1جدول 

سشنامه استاندارد بوده و روایی آنها مورد تایید است. سال در فروشگاههای زنجیره ای تکمیل شده است. هر دو پر 10

برای آلفای کرونباخ  0.81و پایای پرسشنامه دوم با آزمون کرونباخ و با مقدار 0.07 پایایی پرسشنامه اول با نرخ ناسازگاری

 مورد تایید قرار گرفت.
 گام های تحقیق مورد استفاده به شرح زیر می باشد:

 ی موثر در مکان یابی فروشگاه زنجیره ایگام اول: تعیین معیارها
 AHPمعیارها با استفاده از روش  گام دوم: تعیین وزن

 به صورت زیر می باشد: AHPگامهای روش 

 𝑎𝑖𝑗 با jو  iدو معیار  معادل عددی مقایسه معیار وجود داشته باشد و nتشکیل ماتریس مقایسات زوجی: اگر -1گام 

 است. 1به صورت نشان داده شده در رابطه  n×nنشان داده شود، آنگاه ماتریس مقایسات زوجی یک ماتریس 
(1) , i,j = 1,2,…,n   

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] , 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
 

𝑎𝑖𝑗با استفاده از رابطه زیر ماتریس مقایسات زوجی را نرماالیز کنید. که  -2گام  
∗ می  𝑎𝑖𝑗پارامتر مقدار نرماالیز شده  

 باشد.
(2) i,j = 1,2,…,n  

𝑎𝑖𝑗
∗ = 𝑎𝑖𝑗 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

⁄  

 ام می باشد. iوزن نهای معیار  𝑤𝑖که  وزن نهایی هر معیار را از رابطه زیر محاسبه کنید. -3گام 
(3) i = 1,2,…,n  

𝑤𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
∗

𝑛

𝑖=1

𝑛⁄  

 
 دوی دوبهمقدار عددی ترجیحات در مقایسه :1جدول

 پرسشنامه مقایسات زوجی تصمیمپرسشنامه ماتریس 

 مقدار عددی متغیر بیانی مقدار عددی متغیر بیانی

 1 ترجیح خیلی کم 1 خیلی کم

 3 ترجیح کم 2 کم

 ۵ مرجح 3 متوسط
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 7 ترجیح زیاد ۴ زیاد

 ۹ ترجیح خیلی زیاد ۵ خیلی زیاد

 
 گام سوم: تعیین نقاط کاندید )گزینه ها(

 تصمیم)امتیاز هر گزینه در هر معیار(گام چهارم: تعیین ماتریس 
 TOPKORگام پنجم: رتبه بندی گزینه ها توسط روش 

. [6] می باشد VIKOR و TOPSISبه نامهای  MCDMدر واقع ترکیب دو روش مختلف  TOPKORروش 

کم و از گزینه ایده ال  (PIS) گزینه ای برتر است که مجموع فاصله آن از گزینه ایده آل مثبت TOPSISدر روش 

گزینه ای برتر است که مجموع فاصله نسبی آن از گزینه ایده آل مثبت  VIKORزیاد باشد. اما در روش  (NIS) منفی

سعی در یکپارچه نمودن هر دو  TOPKORو بیشینه فاصله آن از گزینه ایده آل مثبت در هر معیار کم باشد. روش 

مجموع فاصله آن با گزینه ایده آل مثبت،  اولویت باالتر می گیرد که سه پارامترروش مذکور دارد و گزینه ای در آن 

کم بوده و مجموع فاصله آن از گزینه ایده آل منفی زیاد باشد. بیشینه فاصله آن از گزینه ایده آل مثبت در هر معیار 

 گامهای این روش به صورت زیر می باشد:

وزن معیار  iwام می باشد و  jام در معیار  iامتیاز گزینه  ijxرا در نظر بگیرید که در آن  Xماتریس تصمیم  -1گام 

i  ام می باشد. همچنینn  تعداد معیارها وm .تعدا گزینه ها می باشد 

 

1 2

1 11 12 1

2 21 22 2

1 2

1 2

. . .
. . .
. . .

. . . . . . . , [ , ,..., ]

. . . . . . .

. . . . . . .
. . .

n

n

n

ij nm n

m m m mn

C C C
A x x x
A x x x

X x W w w w

A x x x



 
 
 
     
 
 
 
 
  

 (۴) 

 .ام می باشد jام در معیار  iمقدار نرماالیز شده گزینه  ijnماتریس تصمیم را از رابطه زیر نرماالیز کنید که  -2گام 

 

2

1

,ij
ij m

ij
i

x
n i j

x


 


 (۵) 

 ماتریس نرماالیز وزنی را مطابق رابطه زیر تشکیل دهید. -3گام 

,ij ij jv x w i j   (6) 

 نقاط ایده آل مثبت و ایده ال منفی را محاسبه نمایید. -۴گام 

(7) 
j j

i i

j j

ij

i

ij

j i
i

i j

PIS v NISMax Min

PIS v NIS

and v if j

axMin M

B

and v if j C

 

 




 

 معیار نوع هزینه می باشد. Cمعیارنوع سود و  Bکه 
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 فاصله هر گزینه از نقطه ایده آل مثبت و ایده آل منفی را محاسبه نمایید. -۵گام 

(8) 
1

2

1

2) i 1,...,m ) i 1,...,m( (
n n

i ij j i ij j
j j

and v NIS d v Sd PI 

 

      

idکه    وid  .به ترتیب مجموع فاصله گزینه از نقطه ایده آل مثبت و منفی هستند  

بیشنه فاصله بین هر گزینه با نقطه ایده ال مثبت در هر معیار را به دست آورید. این پارامتر در روش  -6گام 

VIKOR  شاخص تاسف نام دارد و باR .نشان داده می شود 

(۹) max ( , ) , 1,2,..., ( , ) | |
n

i ij j ij j j ijj
R d v PIS i m d v PIS PIS v   

 را از رابطه زیر محاسبه کنید. )VIKOR )iQشاخص  -7گام  

(10) (1 )i i i
i

i i

d DMIN R RMINQ v v
DMAX DMIN RMAX RMIN

 

 

   
          

 

max که i iRMAX R, min i iRMIN R, maxi i iDMAX d , mini i iDMIN d  . 

پارامتری است که مقدار آن بین صفر و یک بوده نشان دهنده اهمیت نسبی پارامتر مجموع فاصله از  vهمچنین 

برای پارامتر مذکور در نظر گرفته شده است تا  0.۵گزینه ایده آل مثبت و شاخص تاسف می باشد. در این تحقیق مقدار 

 هر دو پارامتر وزن یکسانی در محاسبات داشته باشند.

کمتر باشد،  iCCنزدیکی را با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمایید. هر گزینه که در آن شاخص شاخص  -8گام 

 گزینه بهتری است.

(11)  , 1,2,...,i
i

i i

dCC i m
d Q




 


 

 نتایج. 3
 نتایج پیاده سازی گامهای تحقیق به صورت زیر می باشد:

 تعیین معیارهای موثر در مکان یابی فروشگاه زنجیره ای -1-3
معیار جهت تعیین مکان مناسب احداث فروشگاههای زنجیره  13و نظر خبرگان، تعداد  [4] استفاده از ادبیات موضوعبا 

 نشان داده شده است. 2ای شناسایی شد که در جدول 

 AHPتعیین وزن معیارها با استفاده از روش  -2-3
روش تحلیل سلسله مراتبی وزن هر یک از معیارها  با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی )پرسشنامه اول( و استفاده از

 نشان داده شده است. 2محاسبه گردید که نتایج در جدول 
 تعیین نقاط کاندید )گزینه ها( -3-3

 نشان داده شده اند.  1نقطه شهرگرمسار هستند که در شکل  ۴نقاط کاندید مورد استفاده شامل 
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 معیارهای مورد استفاده و وزن آنها :2 جدول

 وزن معیار نوع معیار معیارها  ردیف
 0/07۵۹3۹ سود تراکم جمعیت ساکنین منطقه 1
 0/06۴۵73 سود درآمد خانوار های ساکنین منطقه 2
 0/067۹33 سود دسترسی به وسایل نقلیه جهت تردد 3
 0/088۵۴8 سود نزدیکی به راه های اصلی ۴
 0/0613۵۹ سود روانی ترافیک مسیر های دسترسی به فروشگاه ۵
 0/0۹178۵ سود حداقل فاصله از محل از سکونت مشتری 6
 0/078۴2 زیان حداکثر فاصله از فروشگاه های رقیب 7
 0/07۴۴۵7 سود تعداد پارکینگ های در دسترس 8
 0/071313 سود قابلیت دید فروشگاه ۹
 0/078303 سود پیشینه تجاری مکان 10
 0/0۹۴۵68 زیان قیمت تمام شده زمین در منطقه 11
 0/0680۵1 زیان هزینه تردد مشتری تا مکان فروشگاه 12
 0/08۴7۵۴ سود امنیت ناحیه مورد نظر 13

 

 
 گزینه های در نظر گرفته شده و موقعیت آنها :1شکل 

 تعیین ماتریس تصمیم)امتیاز هر گزینه در هر معیار(  -۴-3
با استفاده از اطالعات به دست آمده از پرسشنامه دوم، امتیاز هر گزینه در هر معیار )ماتریس تصمیم( به صورت نشان 

زمایشى به دست آمد. 3داده شده در جدول 
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 ماتریس تصمیم :3جدول 
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A1 ۴ 3 ۵ ۵ 2 ۴ 1 2 3 ۴ 3 3 3 
A2 ۴ ۴ ۵ ۵ 2 ۴ 1 2 ۴ ۵ ۵ 3 ۴ 
A3 2 ۴ 3 ۴ ۴ 3 ۴ 1 ۴ 3 ۴ ۵ 3 
A4 3 ۴ ۵ ۴ 3 ۴ 1 2 ۴ 2 ۵ ۴ ۴ 

 TOPKORرتبه بندی گزینه ها توسط روش  -۵-3
با توجه به وزن معیارها و ماتریس تصمیم، رتبه بندی نهایی نقاط کاندید در نظر گرفته شده با استفاده از روش 

TOPKOR  نشان داده شده است. ۴محاسبه گردید که نتایج در جدول 
 رتبه بندی نهایی گزینه ها :4جدول 

تاسفشاخص  شاخص نزدیکی رتبه  گزینه فاصله از گزینه ایده آل مثبت فاصله از گزینه ایده آل منفی 

2 0/660۵ 0/0037 0/01۵ 0/00۴7 A1 
1 1 0/0037 0/01۵3 0/00۴۵ A2 
۴ 0/00۴۵ 0/012۴ 0/00۴۵ 0/01۴۹ A3 
3 0/12۴ 0/00۴۴ 0/01۴3 0/00۵8 A4 

 هایمهمترین معیار "حداکثر فاصله از محل سکونت مشتری"و  "قیمت زمین"های معیاربه ترتیب نتایج نشان داد که 

به عنوان برترین گزینه شناسایی شد. علت این امر  شهید بهشتیخیابان د. همچنین نقطه کاندید نمورد بررسی می باش

بیشترین  وپیشینه تجاری مکان نزدیکی به راه های اصلی، دسترس به وسایل نقلیه این است که نقطه مذکور در معیارهای 

 امتیاز را نسبت به سایر گزینه ها کسب نموده است. 
  منابع -4

[1] Juan M. Sanchez-Lozano, Jeronimo Teruel-Solano, Pedro L.Soto-Elvira, M. Socorro García-
Cascales,"Geographical Information Systems (GIS) and Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
methods for the evaluation of solar farms locations: Case study in south-eastern Spain",Renewable 
and Sustainable Energy Reviews , Volume 24, Pages 544-556,  2013. 

[2]    Zoran Stirbanovica, Dragisa Stanujkic , Igor Miljanovic , Dragan Milanovic," Application of MCDM 
methods for flotation machine selection",Minerals Engineering , Volume 137, 15 June 2019, Pages 
140-14. 

 TOPSIS گروهی و AHPد یک فروشگاه زنجیره ای به کمک یمکان یابی شعبه جد"مریم علی عربی و هادی شیرویه زاد،    [3]

نجف ،اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،گروه مهندسی صنایع ،"

 . 13۹1آباد،
روشگاه زنجیره در کالن شهر رشت با ترکیب مکان یابی ف"عباس شهنوازی،وحید رضا میرابی،فریده حق شناس کاشانی وکامبیز شاهرودی،    ]۴[

ANP  وGIS" ،13۹۴، 33،مجله مدیریت صنعتی . 
[5]  Konstantinos, I., Georgios, T. and Garyfalos, A., "A Decision Support System methodology for 

selecting wind farm installation locations using AHP and TOPSIS: Case study in Eastern Macedonia 
and Thrace region, Greece", Energy Policy, 132, 232-246 2019. 

[6]   Sedady, F. and Beheshtinia, M. A., "A novel MCDM model for prioritizing the renewable power 
plants’ construction", Management of Environmental Quality: An International Journal, 30 )2(,383-
399, 2019. 
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با توجه به  کیفیت عملکرد خانه کیفیت به منظور گسترشو ترکیب برنامه ریزی ریاضی 
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 چکیده

تواند گامی مهم برای دستیابی به سطح مطلوبی از کیفیت خدمات و رضایت مشتریان هایی مانند خانه کیفیت میاستفاده از تکنیک
ت و محصوالت می باشد. این مقاله به ترکیب برنامه ریزی ریاضی با خانه کیفیت به منظور گسترش عملکرد کیفیت در ارائه خدما

تفاده قرار گرفت. ارزیابی این مدل ترکیبی، این مدل در طراحی ساختمان بیمارستان سبزشهدای زیراب مورد اسپردازد. به منظور 
های مشتریان از خدمات بیمارستان سبز زیرآب شناسایی شده و به تعیین مورد از خواسته 18در این تحقیق ، ابتدا  به منظور

ی کیفیت به محاسبه وزن هر یک از این الزامات ی و تشکیل خانهن الزامات فنی اهمیت آنها پرداخته شده است. سپس با تعییدرجه
ریاضی صفر و یک  پرداخته شد. در انتها نیز به منظور تعیین ترکیب بهینه الزامات فنی با توجه به محدودیت بودجه از یک مدل

این خواسته ها،  امات فنی جهت برآورده نمودننتایج این تحقیق خواسته های مشتریان، اهمیت آنها، لیست الز استفاده می شود.
 وزن و بودجه هر یک از این الزامات فنی و ترکیب بهینه الزامات فنی جهت پیاده سازی را نشان می دهد.

 .برنامه ریزی ریاضی؛ خانه کیفیت؛ گسترش عملکرد کیفیت؛ محدودیت بودجه کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

( می باشد که خواسته های مشتریان را QFD) 2رویکرد گسترش عملکرد کیفیتعنصر مهم  (1HOQخانه کیفیت )

شناسایی کرده و ضمن تحلیل آنها به ارائه الزامات فنی جهت براورده نمودن این خواسته ها می پردازد. معموال منابع 

این رو در این تحقیق از یک  را مقدور نمی سازد. ازمحدود سازمان نظیر بودجه، امکان انتخاب ترکیب بهینه الزامات فنی 

مدل ریاضی جهت تعیین لیست بهینه الزامات فنی جهت پیاده سازی آنها با در نظر گرفتن محدودیت بودجه استفاده 

طراحی ساختمان بیمارستان سبزشهدای می شود. به منظور بررسی عملکرد مدل ترکیبی مورد استفاده از این مدل در 

( الزامات 1از:  شود عبارتنددیده می 1 کیفیت همانگونه که در شکل یهای مختلف خانهقسمتاستفاده می شود.  زیراب

( ماتریس ارتباطات )رابطه 3(، HOWs) های فنی( الزامات یا مشخصه2(، WHATsهای مشتری )یا خواسته

WHATs  باHOWs ،)4 )دهی الزامات وزنبندی یا ( بخش اولویت5و شان ی اهمیتها و تعیین درجهخواسته ارزیابی 

 فنی.
 

                                                           
1 House of quality 
2 Quality function deployment 
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 ی کیفیت.ماتریس خانه -1 شکل

 
 

، بیمه عمر [3]، بیمارستان [2]، فرودگاه  [1]استفاده از تکنیک خانه کیفیت در حوزه های مختلفی نظیر خدمات هتل 

مرور ادبیات موضوع  .غیره رایج می باشدو  [7]، خدمات قطار  [6] کنندهانتخاب تأمین، [5]   خدمات کتابخانه،  [4]

به بررسی طراحی ساختمان سبز نپرداخته اند. به عالوه در این  QFDنشان می دهد تا کنون هیچ یک از مقاالت حوزه 

تحقیق از ترکیب خانه کیفیت و برنامه ریزی ریاضی به منظور تعیین لیست بهینه الزامات فنی در مورد مذکور استفاده 

 شده است.
 
 متن -2

سته در این  شنامه اول به منظور تعیین وزن )اهمیت( هر یک از خوا س ست. پر شده ا ستفاده  شنامه ا س تحقیق از دو پر

شریان و  سته های م شنامه دوم جهت تعیین نوع رابطه هر یک از خوا س ستفاده ازطیف لیکرت و پر شتریان با ا های م

نفره از  16دو پرستتشتتنامه توستتع مجموعه ای الزامات فنی در ماتریس ارتباطات مورد استتتفاده قرار گرفته استتت. هر 

 نفر از پزشکان تکمیل شده اند. 7سال در صنعت ساختمان سازی و  10فرد با سابقه کاری باالی  8متشکل از  خبرگان

 گامهای این روش به شرح زیر هستند.
 های مشتریان )سطرهای خانه کیفیت( شناسایی خواسته 1-گام 
خواسته: با استفاده از رابطه زیر وزن نسبی هر یک از خواسته ها به دست می تعیین میزان اهمیت هر  2-گام 

 آید.

(1) 
1

/
m

i i i
i

RW W W


  

ام )که از پرسشنامه اول به iبه ترتیب تعداد خواسته های مشتریان، وزن مطلق خواسته  iRWو  m ،iWکه 

 ام می باشد. iدست می آید( و وزن نسبی خواسته 

 های خانه کیفیت(تعیین الزامات فنی جهت ارضای نیازها )ستون 3-گام 

ماتریس ارتباطات که شامل تعیین ماتریس ارتباطات )رابطه هر یک از خواسته های مشتریان با الزامات فنی(:  -4گام 

بین هر الزام فنی و هر یک از خواسته های مشتریان است. نوع رابطه شامل چهار حالت مختلف می تعیین نوع ارتباط 

 نشان داده شده است. 1شود که در جدول 

 
 نوع روابط در نظر گرفته شده در ماتریس ارتباطات و معادل عددی آنها -1جدول 

 وزن نماد نوع رابطه
 9 ∆ رابطه قوی
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 3 ○ رابطه متوسع
 1 ● ضعیفرابطه 

 0  بدون رابطه

 

 تعیین وزن هر یک از الزامات فنی: وزن هر یک از الزامات فنی توسع روابع زیر محاسبه می شود. -5گام 

 (2) 
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n ،ijd ،tکه 
jW  وt

jW  به ترتیب تعداد الزامات فنی، رابطه الزام فنیj ام با خواسته i  (، 1ام )با توجه به جدول

 ام است. jام و وزن نسبی الزام فنی  jو وزن مطلق الزام فنی 

 تخمین بودجه پیاده سازی هر یک از الزامات فنی -6گام 
اجرای تمامی  الزامات فنی با توجه به محدودیت بودجه: در عمل نهریاضی جهت انتخاب بهی تعیین مدل -7گام 

الزامات فنی با توجه به محدودیت بودجه میسر نیست. در این حالت از یک مدل برنامه ریزی ریاضی صفر و یک 

استفاده شده است تا ترکیب بهینه الزامات فنی جهت انتخاب با در نظر گرفتن محدودیت بودجه به دست آید. مدل 

 مورد استفاده به صورت زیر می باشد. 

(4) 

𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝐶𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

s.t: 

∑ 𝑎𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝐵 

𝑥𝑗 = {0,1} (𝑗 = 1, … , 𝑛) 
 

و هزینه پیاده سازی آن الزام فنی می  jفنی  الزام به ترتیب تعداد الزامات فنی، وزن𝑎𝑗 و n ،𝑐𝑗که در این مدل

انتخاب  jیک متغیر صفر و یک می باشد که اگر الزام فنی  𝑥𝑗 نیز کل بودجه در نظر گرفته شده می باشد. Bباشد. 

 و در غیر اینصورت برابر صفر می باشد. 1شود برابر 
 پیاده سازی حاصل از گام ها نتایج  -3

ارائه شده و گامهای مدل پیشنهادی  بیمارستان سبز شهدای زیرابدر این بخش یک مطالعه موردی در زمینه ارائه خدمات 

، دامنه ای از خدمات را پوشش میدهد که مشتریان بسیاری دارد و از اینرو گستردگی بیمارستان سبز. تشریح میشود

وپیچیدگی خدمات در این حوزه زیاد است. درحالیکه خدمات عمومی مانند خدمات بیمارستان در گذشته به صورتی 

زمایشى شده بودند.  آنها را همانگونه بپذیرند که طراحی ارائه میشدند که مشتریان مجبور بودند
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 خواسته های مشتریان و وزن آنها -2جدول 

 خواسته مشتری دسته بندی
وزن 

 نسبی
 خواسته مشتری دسته بندی

وزن 

 نسبی

 راندمان انرژی

 5.66 ایجاد تهویه طبیعی

مواد و 

 منابع

 5.09 همیاری با محیع زیست

 6 کافی بودن نور طبیعی
ز امکانات الزم برای ایجاد مواد عاری ا

 سم
5.85 

 5.55 شرایع وجود مواد ماندگار 4.8 استفاده از انرژی تجدید پذیر

 5.72 جهت گیری مناسب ساختمان

 راندمان آب
 5.64 نصب تجهیزات آب کارآمد

کیفیت محیع 

 داخلی

 5.33 برداشت آب باران 5.67 ایجاد محیع مناسب سالمت

 4.97 محدودیت اختالل درآب طوفان 5.81 شرایع جوی مساعد

 6.69 مناسب بودن شرایع ایمنی کار
 نوآوری

 6.02 ایجاد جذابیت ظاهری

برنامه ریزی و 

 مدیریت سایت پایدار

 6.14 وجود مکانیسم ایمنی 5.09 محوطه سازی استراتژیک

    4.58 برنامه ریزی برای پارکینگ ها و فضای سبز
    5.31 تزئین مسیر عابر پیاده با گیاهان

 

های مشتریان از طریق نظرخواهی از در مدل این تحقیق، خواسته:  های مشتریانشناسایی خواسته -3-1

بنابراین خواسته ها یا نگرانی های اند. دست آمدهمشتریان، ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان صنعت بیمارستان به

 2ک منبع مهم و اساسی است. در جدول مشتری برای هر شغلی که قصد تولید محصول یا خدمات مناسب را دارد، ی

لیستی از خصوصیات خواسته های مشتریان وجود دارد که باید در طراحی بیمارستان سبز ارائه شود. شش دسته از 

عناصر طراحی سبز شامل: بهره وری انرژی، کیفیت محیع داخلی، برنامه ریزی و مدیریت سایت پایدار، مواد و منابع، 

 است.  راندمان آب و نوآوری

وزن هر یک از خواسته ها با استفاده از پرسشنامه اول تعیین شد که  :تعیین الزامات فنی جهت ارضای نیازها -3-2

 نشان داده شده است. 2در جدول 

لیستی از الزامات فنی جهت ارضا خواسته های  3در جدول : تعیین الزامات فنی جهت ارضای نیازها -3-3

 خبرگان به دست آمد. مشتریان با استفاده از نظر

 
 آنها الزامات فنی، وزن و هزینه پیاده سازی -3جدول

 الزام فنی
وزن 

 الزام فنی

تخمینی  بودجه

برای پیاده سازی الزام 

 الزام فنی )میلیون ریال(فنی

وزن 

 الزام فنی

تخمینی  بودجه

برای پیاده سازی الزام 

 )میلیون ریال(فنی

 14 1.53 آلودگی هواجلوگیری از  24 9.22 جانمایی مناسب
 12 7.34 منابع طبیعی و حفظ استفاده 20 9.4 طراحی نو آوری

 9 15.49 اجرای دقیق 25 6.64 روش ساخت
 16 16.58 رعایت استاندارد های مورد نیاز 16 5.39 نصب تهویه

مجهز به تجهیزات روشنایی 

 کافی
 8 9.85 توجه به فضای کافی مواد 22 2.92

 65 7.11 سازندگان با کیفیت استخدام 8 5.56 مستقیم خورشیداستفاده از نور 
    80 2.88 ایجاد فضای باز
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با استفاده از پرسشنامه دوم به دست آمده است که در شکل  ماتریس ارتباطاتتعیین ماتریس ارتباطات:  -4-3

 نشان داده شده است.  2

محاسبه گردید که  3و 2وزن هر یک از الزامات فنی توسع روابع  :تعیین وزن هر یک از الزامات فنی -3-5

 نشان داده شده است. 3نتایج در جدول 

: بودجه هر یک از الزامات فنی با نظر خبرگان تخمین تخمین بودجه پیاده سازی هر یک از الزامات فنی -3-6

 نشان داده شده است. 3شده شد که نتایج در جدول 

 تعیین مدل ریاضی جهت انتخاب بهینه الزامات فنی با توجه به محدودیت بودجه:  -3-7
 با توجه به داده های به دست آمده، مدل ریاضی مورد استفاده به صورت زیر است. 

𝑚𝑎𝑥 𝑧1 = 4.46𝑥1 + 4.44𝑥2 + 4.24𝑥3 + 4.35𝑥4 + 4.52𝑥5 + 4.32𝑥6 + 4.24𝑥7 + 4.51𝑥8

+ 4.1𝑥9 + 4.16𝑥10 + 4.3𝑥11 + 4.35𝑥12 + 4.11𝑥13 
s.t: 
 24𝑥1 + 20𝑥2 + 25𝑥3 + 16𝑥4 + 22𝑥5 + 8𝑥6 + 80𝑥7 + 14𝑥8 + 12𝑥9 + 9𝑥10 + 16𝑥11

+ 8𝑥12 + 65𝑥13 ≤ 200 
 

 
 

 ماتریس خانه کیفیت -2شکل 

 
 

ب
ی مناس

جانمای

ی
ی نو آور

طراح

ت
ش ساخ

رو

ب تهویه
ص

ن

ی
ی کاف

ت روشنای
مجهز به تجهیزا

استفاده از نور مستقیم خورشید

ی باز
ضا

ایجاد ف

ی هوا
ی از آلودگ

جلوگیر

ی
ظ   منابع طبیع

استفادهو حف

ق
ی دقی

اجرا

ی مورد نیاز
ت استاندارد ها

رعای

ی مواد
ی کاف

ضا
توجه به ف

ت
استخدام  سازندگان با کیفی

ق
وزن مطل

ی
وزن نسب

وجود تهویه  طبیعی ● ○ ○ ∆ 3.3 5.66

کافی بودن نور طبیعی ● ● ○ ○ ∆ 3.5 6

استفاده از انرژی تجدید پذیر ○ ○ ∆ 2.8 4.8

جهت گیری مناسب ساختمان ● ∆ ● 3.34 5.73

ایجاد محیع مناسب سالمت ● ○ ∆ ○ ○ 3.31 5.68

شرایع جوی مساعد ● ○ 3.39 5.82

مناسب بودن شرایع ایمنی کار ● ● ○ 3.9 6.69

ایجاد محوطه سازی استراتژیک ● ∆ ● 2.97 5.1

برنامه ریزی برای ایجاد پارکینگ ها و فضای سبز ● ○ ● 2.67 4.58

تزئین مسیر عابر پیاده با گیاهان ● ○ ● 3.1 5.32

همیاری با محیع زیست ● ● ○ ● 2.97 5.1

امکانات الزم برای ایجاد مواد عاری از سم ● ● ○ ● 3.41 5.85

شرایع وجود مواد ماندگار ● ● ○ ● 3.24 5.56

نصب تجهیزات آب کارآمد ○ ● 3.29 5.64

برداشت آب باران ● ○ ○ 3.11 5.34

محدودیت اختالل درآب طوفان ● ○ ○ 2.9 4.98

ایجاد جذابیت ظاهری ● ∆ 3.51 6.02

وجود مکانیسم ایمنی ● ○ ● ● ● 3.58 6.14

وزن مطلق 109 111 78.3 63.5 34.5 66.6 33.9 18 86.6 183 196 116 83.9

وزن نسبی 9.22 9.4 6.64 5.39 2.92 5.65 2.88 1.53 7.34 15.5 16.6 9.85 7.11

مشتری خواسته

فنی الزام
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الزام فنی انتخاب  9نتایج نشان می دهد  نتیجه حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی را نشان می دهد. 4جدول 

داد خواسته های مناسب بودن شرایع ایمنی کار و وجود مکانیسم ایمنی به ترتیب بیشترین شده اند. همچنین نتایج نشان 

 اهمیت را دارند. همچنین الزامات فنی رعایت استاندارد های مورد نیاز و اجرای دقیق بیشترین وزن را دارند.
 

 اجرای مدل ریاضی  نتایج حاصل از -4جدول

 الزام فنی
متغیر 

 مربوطه

انتخاب یا عدم 

 انتخاب
 الزام فنی

متغیر 

 مربوطه

انتخاب یا عدم 

 انتخاب

 X8  1 جلوگیری از آلودگی هوا X1  1 جانمایی مناسب

 X2   1 طراحی نو آوری
منابع  استفادهو حفظ

 X9 0 طبیعی

 X10  0 اجرای دقیق X3  1 روش ساخت

 X4   1 نصب تهویه
رعایت استاندارد های 

  X11 1 مورد نیاز

تجهیزات روشنایی مجهز به 

 X12  1 توجه به فضای کافی مواد X5  1 کافی

استفاده از نور مستقیم 

 X6   1 خورشید
استخدام سازندگان با 

 X13 0 کیفیت

       X7 0 ایجاد فضای باز
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 چکیده

 .شوده میارائدر حالت دسترسی به خدمات ترکیبی  مراتبییابی پوشش سلسلهسازی و حل مساله مکانمدل در این مقاله

ط ل در ارتباهایی مانند مراکز خدمات بهداشتی و خدمات اورژانسی که دارای چندین سطح هستند، با این دسته از مسائسازمان

را  ترنییاپدر سطوح  تقاضادر سطوح باالتر بتوانند  التیاست که تسه یابه گونه التیمکان تسه نییتع ئلمسا نیهدف اهستند. 

 دهی در سطوح مختلفخدمتدر این مساله خدمات ترکیبی بیانگر  دهند. سیات سروخدم یاز جهت هدف پوشش و دسترس

 نیترکیها نزدتقاضا و کمان یهامحل الت،یها، تسهاست که گره ها به صورت شبکه فرض شدهمشخصه ساختار آن .باشدمی

شکل عدم  به پارامتر تقاضاهمچنین . شوندیم یاز جنبه بعد مسافت معرف ریمس نیتراهکوت ایونقل و حمل نهیاز نظر هز ریمس

ل افزار گمز حبا کمک نرم و در ابعاد مختلفسازی قطعیت در نظر گرفته شده و با استفاده از روش محدودیت شانسی، مسئله مدل

دف هر تابع قدامافزار گمز، تحلیل حساسیت برای زمان حل مدل و شده است. در نهایت با استفاده از نتایج به دست آمده از نرم

 گیرد.انجام شده و نتایج آن مورد بررسی قرار می

 .؛ محدودیت شانسیاحتمالیمراتبی؛ خدمات ترکیبی؛ تقاضای یابی پوشش سلسلهمکان کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ه خدمت به مختلف و ارائ که تقاضا در سطوح شودیاطالق م یابیاز مکان یبه نوع ،یمراتبسلسله التیتسه یابیمکان

 ای نییاز باال به پا طرفهکیرت به صو التیتسه ستم،یس نی. در اردیگیدر سطوح مختلف انجام م زیها ندهندهخدمت

دمت )متشکل از خسطح ارائه  kها متقابل دارند. در آن باطارت گریکدیبه باال در سطوح مختلف خدمت با  نییپا

. شودینده مخوا kسطح آن، سطح  نیو باالتر کیسطح آن، سطح  نیترنییشده است که پا جادیمختلف( ا التیتسه

 که فرض شدهبه صورت شب ها. مشخصه ساختار آنابدییو تقاضا سطح صفر اختصاص م یمشتر یهابه محل نیهمچن

از  ریمس نیترکوتاه ایونقل و حمل نهیزهر از نظ ریمس نیترکیها نزدتقاضا و کمان یهامحل الت،یها، تسهاست که گره

 [.1] شوندیم یجنبه بعد مسافت معرف

طور  مختلف به یهانهی، الزامات خدمات اورژانس در زمیاضطرار دهیچیو پ یامنطقه نیب یهاجلوه شیبا افزا

به  یجه جداز محققان تو یاگسترده فی، طیمشتر یازهایبه تنوع ن ییمتنوع شده است. به منظور پاسخگو یاندهیفزا

وسط مور و تت است که در ابتدا ارائه خدمات متفاو یمفهوم برا کی نی، ااندداشته یمراتبسلسله یابی تسهیالتمکان

بودجه  با دیدج لیچند تسه ای کی کانم نییتع ندیفرا یمراتبسلسله سهیالتت یابیمکان .[2] ارائه شده است ولیر

 کارآمد است. یاوهیها به شگره یتقاضا هارائه خدمات مؤثر ب یمحدود برا

سطح  نیو باالتر نیترنیینشان دهنده پا kتا  1، سطح سطحی k کیکالس یمراتبسلسله تسهیالتشبکه  کیدر 

را به  یمراتبسلسله تسهیالتدر دسترس بودن خدمات  ناروال ،التیاست. بر اساس سطح خدمات ارائه شده توسط تسه

تسهیالت دسترسی به خدمات تودرتو عالوه برخدمات خود، خدمات  .[3]کند یم میتو تقستودر ریو غ دسته تودرتو دو
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دهد، در حالی که تسهیالت دسترسی به خدمات غیر تودرتو فقط خدمات سطح خود را تر را نیز ارائه میسطوح پایین

و  یعموم یهامارستانیب ،یمحل یهاکینیکل سطح 3 شامل یپزشک یهامراقبت ستمیبه طور مثال س دهد.انجام می

 ستمیس نی. در ادهندیارائه م را هایماریاز ب یسر کیمربوط به  یکه خدمات تخصصاست  یتخصص یهامارستانیب

ها و عمل ،ی عمومیهامارستانی. بکنندیرا فراهم م یصیو تشخ هیاز خدمات اول یسر کی یمحل یهاکینیکل

 کی یتخصص یهامارستانیب تی. در نهادهندیانجام م را (هاکینیاز کل ی)به خصوص موارد اعزام ییسرپا یهامراقبت

از خدمات کامل مربوط به  یسر کیخاص و  یهایماریب یتخصص یصیو خدمات تشخ یتخصص یهااز عمل یسر

 خدمات فقط محلی هایکلینیک تودرتو، غیر مراتبسلسله یک برای حال، این با .[1] دهندیرا ارائه م یبستر مارانیب

 موارد یتخصص یهامارستانیب و دهندمی ارائه را سرپایی خدمات ی عمومیهابیمارستان دهند،می ارائه را مستقیم

دسترسی به خدمات از نوع  پزشکی هایمراقبت هایسیستم از بسیاری در. دهندمی انجام نیز را بستری به مربوط

 باشد.تودرتو می

 ریدرگ یریگمیرا بر اساس نوع تصم یچند سطح سهیالتت یابیمکان سائلمختلف از م دستهسه ارتیز و همکاران 

 ساله، از مهامرتبط با آن یهانهیها و اختالفات با زمشباهت یو در مورد برخ ندکرد یی، شناسایسازنهیبه ندیدر فرآ

 یهاشبکه ندمانهایی این مساله در سیستم. نداستفاده کرد ،تر بودجیراکه  (HCLP) یمراتبپوشش سلسله یابیمکان

مچنین آدیس ه .[4] کاربرد دارند نیتأم رهیزنج تیریو مد یآموزش یهاستمی، سی، خدمات پستپسماند جامد تیریمد

خرین پیشرفت آ مسائل تسهیالت غیر تودردتو را مورد بررسی قرار دادند. [6]و وانگ و همکاران  [5]و همکاران 

ی و فراهان و 2007در سال  [7] اهین و همکارانستوان در تحقیقات در این حوزه را میو مروری تحقیقاتی موثر 

 یافت. 2014در سال  [8] همکاران

هیالت تودرتو به بررسی مسائل تس [10]خدمانی یزدی و همکاران  و [9]در ادامه تحقیقات، رجبی و دارستانی 

 پرداختند.

 ش محدودیته از روو مسئله را با استفاد یمما پارامتر تقاضا را به شکل احتمالی در نظر گرفت، حاضر تحقیق در

نگ تکردیم و مدل مقاله سونگ و  را در هر سطح بررسی ی مشتریتقاضاپارامتر سازی کردیم. همچنین شانسی مدل

 را به عنوان مدل پایه قرار دادیم. [11]

 بیان مساله -2

 هاآن یدسترس و سطح که شودمی ارائه مختلفی تسهیالت توسط که است خدماتی مشتری نیازهای که دانیممی ما

 با درتووت غیر تسهیالت در سطح همان در تسهیالت توسط k سطح تقاضای ترتیب این به .باشد متفاوت است ممکن

 .شودمی تأمین تودرتو مراتبسلسله یک در باالتر سطح یا تسهیالت همان

 ایجاد تسهیالت متغیر تعداد برای را ترکیبی مراتبیسلسله یابیمکان سئلهم یک ما بودجه، محدودیت اساس بر

 محدودیتی هیچ -1گیریم که عبارتند از: در این مقاله برای کاهش پیچیدگی مساله دو فرض را در نظر می .کنیممی

 تودرتو تسهیالت احداث هزینه که است این بر فرض غیرمستقیم، هایهزینه برای -2 ندارد. وجود خدمات ظرفیت برای

  (𝑝h
𝑝h)   غیر تودرتو تسهیالتاحداث  هزینه جموعم از ترپایینh سطح (2

با استفاده از  هزینه پارامترهای یعنی است،(1

𝑝h  شرط
2 ≤ ∑  𝑝h

1
h دشومی برآورده. 

شده و  مشتری به صورت احتمالی در نظر گرفته ای واقعی، تقاضایتر کردن مدل پایه به مسائل دنیجهت نزدیک

مام تهایی سروکار دارد که برخی یا این روش با موقعیت شود.جهت حل آن از روش محدودیت شانسی استفاده می

باشند که تعیین دقیق هایی معرف مسائل دنیای واقعی میپارامترهای مساله متغیرهای تصادفی هستند. چنین حالت

 .[12]شود ممکن است دشوار باشد. این روش به صورت زیر تعریف می مقدار پارامترها
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(1) 𝑚𝑎𝑥  z = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 s.t: 

(2) P {∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖} ≥ 1 − 𝛼𝑖                         ∀𝑖 ∈ 𝐼 

حداقل با  تیکه هر محدود شودیمنتج م تیواقع نیاز ا یشانس تیاصطالح محدودپارامتر تصادفی است.  𝑎𝑖𝑗که 

1  احتمال − 𝛼𝑖در نهایت با دارای توزیع نرمال با میانگین و واریانس معلوم هستند.  همچنین پارامترها .دابییتحقق م

توان با استفاده از روش محدودیت ( است، این محدودیت را می2توجه به این که پارامتر تصادفی در محدودیت )

 نوشت. (3معادله )شانسی به صورت 

(3) ∑ 𝐸(𝑎𝑖𝑗)𝑥𝑗 + 𝑘𝛼𝑖
√∑ 𝑣𝑎𝑟(𝑎𝑖𝑗)𝑥𝑗

2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖  

قط در دل پایه فر در مبا توجه به این که پارامتر تقاضای مشتری به صورت احتمالی در نظر گرفته شده و این پارامت

 ت شانسیدیمحدو تابع هدف قرار دارد، پس در ادامه تابع هدف به عنوان محدودیت معرفی شده و سپس با استفاده از

 ایم.( مدل پایه را آورده4م بهتر فقط تابع هدف )شود. برای فهبازنویسی می

(4) 𝑚𝑎𝑥  z = ∑ ∑ 𝑎𝑖ℎ𝑦𝑖ℎ

ℎ𝑖

 

 ( نوشت.5توان به صورت محدودیت )( را می4که تابع هدف )

(5) z ≤ ∑ ∑ 𝑎𝑖ℎ𝑦𝑖ℎ

ℎ𝑖

 

ه صورت ها و متغیرها بها، پارامترسیبا توجه به اند که مساله به طور کامل بیان شده احتمالی در ادامه مدل ریاضی

 باشد.زیر می

 هااندیس -1. 2

i  1مجموعه گره مشتری ≤ 𝑖 ≤ 𝐼 

j,q  1کاندید  تسهیالت گرهمجموعه ≤ 𝑗, 𝑞 ≤ 𝐽 
h,k  1مجموعه سطح تسهیالت ≤ ℎ, 𝑘 ≤ 𝐻 

 هاپارامتر -2. 2

𝑎𝑖ℎ  تقاضای سطحh  جمعیت مشتریi 

𝐸(𝑎𝑖ℎ)  تقاضای سطح میانگینh  جمعیت مشتریi 

𝑣𝑎𝑟(𝑎𝑖ℎ)  واریانس تقاضای سطحh  جمعیت مشتریi 

𝑅ℎ سطح خدمات( پوشش ظرفیت) پوشش شعاع h تسهیالت از 

𝑑𝑖𝑗 
 عبور اقعیو فاصله ،مستقیم فاصله توسط شده محاسبه) j تسهیالت تا i مشتری گره از فاصله

 (راه شبکه معرض در تسهیالت و مشتریان بین
𝑁𝑖ℎ{𝑗|𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑅ℎ} سطح جایگزین تسهیالت از ایمجموعه h مشتری گره پوشش به قادر که i است. 

𝑝 تسهیالت برای احداثدر دسترس  بودجه 

 𝑝ℎ
 h سطح تودرتو غیر تسهیالت هزینه 1
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 𝑝ℎ
 h تودرتو سطح تسهیالت هزینه 2

𝑘𝛼 0 مقدار نرمال استاندارد < 𝛼 < 1 

 گیریمتغیرهای تصمیم -3. 2

𝑥𝑗ℎ سهیالتت اگر j سطح در h  احداث شود𝑥𝑗ℎ = 𝑥𝑗ℎدر غیر این صورت  1 = 0 

𝑦𝑖 مشتری گره اگر i باشدسطح خدمات  تمام تحت پوشش 𝑦𝑖 = 𝑦𝑖در غیر این صورت  1 = 0 
𝑦𝑖ℎ مشتری گره اگر i تحت پوشش h  باشدسطح خدمات 𝑦𝑖ℎ = 𝑦𝑖ℎدر غیر این صورت  1 = 0 
 𝑥𝑗ℎ

1 𝑥𝑗ℎ احداث شود  h سطح در j درتوتو غیر سهیالتت اگر 
1 = 𝑥𝑗ℎ  در غیر این صورت1

1 = 0 

 𝑥𝑗ℎ
2 𝑥𝑗ℎ احداث شود  h سطح در j درتوتو سهیالتت اگر 

2 = 𝑥𝑗ℎ  در غیر این صورت1
2 = 0 

 مدل ریاضی مساله -4. 2

 بیان زیر صورت به خدمات ترکیبی بودن دسترس در برای مراتبیسلسله یابی تسهیالتمکانیله امس مدل ریاضی

 :است شده

(6) 𝑚𝑎𝑥  z 

 s.t: 

(7) z ≤ ∑ ∑ 𝐸(𝑎𝑖ℎ)𝑦𝑖ℎ + 𝑘𝛼√∑ ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝑎𝑖ℎ)𝑦𝑖ℎ
2

ℎ𝑖ℎ𝑖

 

(8) 𝑦𝑖ℎ ≤ ∑ 𝑥𝑗ℎ
1

𝑗∈𝑁𝑖ℎ

+ ∑ ∑ 𝑥𝑞𝑘
2

𝑞∈𝑁𝑖ℎ𝑘≥ℎ

                   ∀𝑖, ℎ 

(9) 𝑝 ≥ ∑ ∑(𝑥𝑗ℎ
1 𝑝ℎ

1

ℎ𝑗

+ 𝑥𝑗ℎ
2 𝑝ℎ

2) 

(10) 𝑥𝑗ℎ
1 + 𝑥𝑗ℎ

2 ≤ 1                                                  ∀𝑗, ℎ 
(11) 𝑦𝑖 ≤ 𝑦𝑖ℎ                                                             ∀𝑖, ℎ 
(12) 𝑥𝑗ℎ

1 , 𝑥𝑗ℎ
2 , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖ℎ ∈ {0,1} 

 آن برایکه  در حالت احتمالی نیاز مورد h سطح تا را مشتریان پوشش عملکرد( 7و محدودیت )( 6) هدف تابع

اللت بر د (8) محدودیت معرف محدودیت شانسی است. (7) همچنین محدودیت .رساندمی حداکثر به شود،می ارائه

 فراهم مشتری برای را h سطح خدمات تواندمی که است تسهیالتی پوشش تحت i مشتری گره سطح kاین دارد که 

 سطح همان ای و تودرتو غیر تسهیالت از سطح همان با است ممکن i مشتری گره سطح خدمات دیگر، عبارت به .کند

 تعیین بودجه تمحدودی در تسهیالت هزینه کل که دهدمی اطمینان( 9) محدودیت .شود ارائه تسهیالت تودرتو باالتر

کند که یان می( ب10به عبارت دیگر کل هزینه تسهیالت نباید از محدودیت بودجه تجاوز کند. محدودیت ) .است شده

 نظر در i مشتری گره که دهدمی نشان( 11) محدودیتشود. حداکثر یک نوع تسهیل تودرتو یا غیر تودرتو ارائه می

 از سطوح متما توسط i مشتری گره به خدمات ارائه شرط که گیرد، قرار پوشش تحت کامالًدر صورتی  شده گرفته

 بر عالوه شد، ادهد توضیح باال در که مدلی .شودمی شامل را باینری متغیرهای( 12) محدودیت .دشو برآورده تسهیالت

 خدمات ودنب دسترس در تفاوت و تسهیالت تعداد بین رابطه گرفتن نظر در به بودجه، هایمحدودیت گرفتن نظر در

 کاهش نیاز دمور کیفیت همان کردن برآورده هنگام در را مراتبسلسله هایهزینه کل طریق این از تا یابدمی دست

 .آورد دست به را پوششکارایی  حداکثر یا دهد
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 لهابرای ابعاد مستحلیل حساسیت  -3

وسیله  های اولیه تصادفی بهبا کمک داده رامساله مدل  ابتدا مدل ارائه شده، در این قسمت برای تحلیل حساسیت

و  ر داده شدهدید و سطح تسهیالت تغیی؛ سپس در هر مرحله تعداد نقاط تقاضا، تسهیالت کانکنیمافزار گمز حل مینرم

به دست آمده در  که نتایج گیردمرتبه صورت می 9. این تغییرات کنیمبررسی می در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ

 قابل مشاهده است. 1جدول 
 

 تاثیر ابعاد مساله بر میزان تابع هدف و زمان حل: 1جدول 

 لهاابعاد مس زمان حل )ثانیه( مقدار تابع هدف i j q h k ردیف

1 4 2 2 2 2 4/88  256/0  

977/144 2 2 3 3 5 2 کوچک  323/0  

3 8 5 5 2 2 426/274  309/0  

4 32 60 60 17 17 164/7402  429/2  

164/7402 17 17 63 63 32 5 متوسط  469/2  

6 33 65 65 18 18 165/8110  067/3  

7 47 98 98 24 24 155/14783  043/11  

638/15791 24 24 98 98 50 8 بزرگ  044/12  

9 50 100 100 25 25 499/16568  973/13  

تری شیب خط منحنی با تندی بیشه با افزایش ابعاد مساله، کتوان نتیجه گرفت می 1با مشاهده نتایج جدول 

 باشد.گویای این نکته می 1که شکل  دهدرا افزایش میزمان حل مدل کند که حرکت می
 

 

 )ثانیه( بررسی تغییرات ابعاد مساله بر زمان حل: 1شکل 

را بررسی کردیم. در این مدل تعداد مشتریان  5های تصادفی مدل جهت تأیید عملکرد مدل مساله، نحوه تولید داده

هزینه ،  U=[,]، هزینه تسهیالت غیر تودرتو17، تعداد سطوح تسهیالت 63، تعداد نقاط کاندید 32





4

6

8





4

6

  3 4  6 7 8 

زمان حل
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مشتری  hواریانس تقاضای سطح  ،i U=[,]مشتری  hمیانگین تقاضای سطح  ،U=[,]تسهیالت تودرتو 

i U=[,]، 𝑁𝑖ℎ  برابرU=[,] در نظر  285/1و مقدار نرمال استاندارد  10000، بودجه برای احداث تسهیالت

 به دست آمد. 164/7402گرفته شد که مقدار تابع هدف برای این مدل 

 بندینتیجه و جمع -4

ر یک از این است که ههدف این مساله  مراتبی پرداخته شد.یابی پوشش سلسلهمکاندر این مقاله به مطالعه مساله 

بر  توانند عالوهیو تسهیالت تودرتو م بتوانند تقاضا در سطوح مختلف را پوشش دهند تودرتو و غیر تودرتو تسهیالت

رائه افقط خدمات سطح خود را  ولی تسهیالت غیر تودرتو تر را ارائه دهندخدمات سطح خود، خدمات سطوح پایین

م قطعیت ی در حالت عدهمچنین در مدل مساله، پارامتر تقاضای مشتری با استفاده از روش محدودیت شانسدهند. می

و بررسی  افزار گمز حل و در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ تحلیلمدل احتمالی به کمک نرممورد بررسی قرار گرفت. 

 یابد.فزایش میتر باشد، میزان زمان حل مدل اکه نتایج به دست آمده گویای این است که هر چه ابعاد مساله بیش شده

 مراجع -5

 ر،یرکبیام یه صنعتانتشارات دانشگا ،(التیتسه یابیمکان) یصنعت یهاستمیس یطراح ؛هیمهد، یصدق ؛رضا، یفراهان یرانیزنج ]1[

 .1395 تهران، ویرایش چهارم،
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scheme”, European Journal of Operational Research 15, No. 1, pp.93-99, 1984. 

[4] Ortiz-Astorquiza, Camilo, Ivan Contreras, and Gilbert Laporte. “Multi-level facility location 
problems”, European Journal of Operational Research 267, No. 3, pp.791-805, 2018. 

[5] Addis, Bernardetta, Giuliana Carello, and Alberto Ceselli. “Combining very large scale and ILP 
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ه از با استفادبررسی ارتباط اشتیاق شغلی، تعارض کار و خانواده و میل به ماندن در شغل 

 شمالی(احمر استان خراسان)مطالعه موردی، جمعیت هالل سازی معادالت ساختاریمدل

 3، فرزانه معمری2اسماعیلی شادبهرنگ  ،1سکینه بیگی
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 چکیده

و یرا ترر   مشکل کنند ولی گاهی بامی متخصص انسانی نیروی نگهداری و آموزش جذب، صرفرا زیادی  هایها هزینهسازمان

ماندن در شغل بهخانواده، میل-تعارض کاربین رابطه شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی می مواجه نیروی انسانی وریکاهش بهره

 –شمالی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصریییاحمر خراسان و اشتیاق شغلی کارکنان جمعیت هالل

کره  نیر است 200احمر استان خراسان شمالی به تعداد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان جمعیت هالل

های این پژوهش گیری تصادفی ساده برای انجام پژوهش انتخاب شدند. دادهو به شیوه نمونه نیر طبق جدول مورگان 137تعداد 

( و اشرتیاق 1980) 2(، میل به مانردن در شرغل واینرر و واردی2000) 1کارلسون و همکاران تعارض کار و خانواده با سه پرسشنامه

سرازی معراد س سراختاری و آوری شده است. برای بررسی ارتبرا  برین متغیرهرا از مردل( جمع2001) 3شغلی سالوانا و شوفلی

ماندن در شغل ارتبا  معنرادار بهتعارض کاروخانواده و اشتیاق شغلی با میلبین که نتایج نشان داد  .شد استیاده Amos افزاررمن

 اما تعارض کاروخانواده بر اشتیاق شغلی کارکنان موثر نبوده است. (. p-value<0.01)آماری وجود دارد 

 .ریسازی معاد س ساختامدل ؛اشتیاق شغلی ؛ میل به ماندن در شغل؛تعارض کار و خانواده کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 ینوعاین میل . [1]میل به ماندن در شغل  به آرزو و عالقه کارکنان به این که عضوی از سازمان بمانند اشاره دارد 

 یناست. ا یکه به آن اشتغال دارد، ضرور یماندن در شغل یباق یبالقوه در فرد است که برا یو درون یزشیحالت انگ

یکی از  .[2]یانجامد تر  شغل ب یبرا یلعوامل مختلف به م یرخاص و تحت تأث یطممکن است در شرا یلتما

است.  4(WFCخانواده ) -ارتبا  داشته باشد، متغیر تعارض کارمتغیرهایی که ممکن است با میل به ماندن در شغل 

 کمرنگ خانوادگی و زندگی کار حوزه بین مرزبندی موجب شده است تا است داده رخ امروزی دنیای در که تغییراتی
 افزایش با 1980 دهه دره است. شد زنان و مردان سنتی جنسیتی نقش در ایجاد چالشی به منجر تغییراس این. شود

یا ) کاری نقش در مشارکت که معنا . بدین[3]شد  خانواده ظاهر -رکا تعارض اصطالح کار، در دنیای زنان مشارکت

 .[4]است  خانوادگی )با کاری( دشوار نقش در مشارکت دلیل به( خانوادگی

 اشتیاق .است فاکتورهااین  از یکی 5شغلی اشتیاق که دارد عواملی به بستگی خانواده -کار محیط در افراد موفقیت

                                                           
1 Carlson et.al 
2 Wiener and Vardi 
3 Salanova and Schaufeli 
4 Work-Family Conflict 
5 Job Engagement 
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 شغلی اشتیاق (2009) 6لیتر و بیکر نظر دهد. ازمی را نشان شغل با مطلوب درگیری بستگی ودل و اشتیاق میزان شغلی
رابطة  شغلی خشنودی و سازمانی مدنی رفتارهای تقویت شغلی، عملکرد همچون مثبتی پیامدهای که با است میهومی

.[5]دارد  با یی منیی رابطة شغل تر  قصد با و مثبت

 مان را تر وری نیروی کار موجود، نگرانی اساسی مدیریت منابع انسانی است. اگر عضوی سازحیظ کارکنان و بهره

( 1393زاده و همکاران )شریف .[6]رود شده برای استخدام و آموزش عضو از دست میگذاریکند، پول و زمان سرمایه

 صورس به تر  شغل با تعارض کاروخانواده هم به صورس مستقیم و هم به در پژوهشی نشان دادند که تمایل

 کار -هخانواد و خانواده -رکا تعارض اصلی بعد دو دارای کاروخانواده . تعارض[7] داری داردغیرمستقیم رابطه معنی
اییای  برای را او توانایی د،فر انرژی و تعهد کاهش با کاری، ایخواسته که دهدمی رخ زمانی با خانواده کار است. تعارض

 را منابع خانوادگی، ایخواسته که دهدمی رخ زمانی نیز کار با خانواده تعارض و دهد کاهش خانوادگی هاینقش
 .[8]شود  کاسته کاری هاینقش اییای برای فرد توانایی از که کند مصرف ایگونهبه

 پی در سازمان برای نیز و آنان خانواده و برای کارکنان را بسیاری بارزیان پیامدهای خانواده-تعارض کار کلی، طور به
 شغلی فرسودگی همچون مواردی با خانواده و حیطة کار دو بین پایدار ( تعارض2014و همکاران ) 7دارد. از نظر  مبرس

 رفتارهای والد، کود  نامناسب رابطة افسردگی، جسمانی، بیماری هاینشانه و شغلی، خانوادگی هایاسترس فزاینده،
 .[9]دارد  ارتبا  شغلی غیبت و شغل تر  افزایش و شغلی رضایت کاهش کودکان، منیی

 به مندعالقه افراد ورود برای مانعی تواندمی خانواده-کار تعارض مورد کارکنان جمعیت هالل احمر در فردی نگرانی
 کند؛می ترخیمکارکنان را و کمبود معضل مساله این. گردد حرفه این تر  به گرایش روزافزون سبب و این حرفه شود

 طو نی، کاری هاینوبت سنگین، هایمسئولیت. هالل احمر ایران است یجامعه گیرگریبان حاضر حال در که امری
 و ناخواسته خواسته هایکاریاضافه زنان، خانوادگی و فردی وضعیت با غیرمتناسب و فرساطاقت شب هایکشیک
. گذارندمی تأثیر میل به ماندن در شغل و اشتیاق شغلی بر همگی هستند کهخاصی  شرایط

 به همچنان تعارض این اند،هانجام شد خانوادهوتعارض کار موضوع با ارتبا  در بسیاری هایپژوهش که این رغمبه
به بررسی رابطه  ضرپژوهش حا است. بر این اساس، در مطرح )خانواده و( کار حوزه معضالس ترینمهم یکی از عنوان

احمر خراسان شمالی بین اشتیاق شغلی، تعارض کاروخانواده و میل به ماندن در شغل در کارکنان جمعیت هالل

 سمعاد  یابیمدلاستیاده شده است.  8سازی معاد س ساختاریبرای این منظور از ابزار مدلپرداخته شده است. 

مدل “بسط  ترقیدق انیو به ب یریچند متغ ونیاز خانواده رگرس رومندین یریچند متغ لیتحل کیتکن کی یساختار

هم زمان مورد  طوررا به  ونیاز معاد س رگرس یامجموعه دهدیکه به پژوهشگر امکان م ]10[ است ”9یعموم یخط

خودداری شده سازی معاد س ساختاری به دلیل محدودیت صیحه از توضیح میاهیم مربو  به مدل .دهدآزمون قرار 

 است.

-وتجزیه سوم به در ادامه، در بخش دوم از نوشتار حاضر به معرفی روش و ابزار تحقیق پرداخته شده است. بخش 
ن شده آن بیا اند و نتیجههای تحقیق آزمون شدههای تحقیق پرداخته شده است. در بخش چهارم فرضیهتحلیل داده

رده شده است. تحقیق آو است. در بخش پایانی نیز نتیجه

روش و ابزار تحقیق -2

پیمایشی است. در این مطالعه جامعه آماری عبارس  -و از نظر شیوه اجرا توصییی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی

سازی معاد س شناسی مدلدر روشنیر(.  200احمر استان خراسان شمالی )است از کلیه کارکنان جمعیت هالل

6  Baker & Liter 
7  Lambert 
8 Structural Equation Modeling (SEM) 
9 General linear model 
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. در تحقیق حاضر [11]گیری شده باشد مشاهده به ازای هر متغیر اندازه 15تا  5تواند بین ساختاری، حجم نمونه می

گیری روش نمونه نمونه( که با توجه به تعداد کل کارکنان کافی و قابل دفاع است. 137است ) 4این نسبت تقریبا 

شغلی، تعارض کار و خانواده و میل به  اشتیاق پرسشنامه سهاز  ،هاهآوری دادجمع برای ادامهدر  است. تصادفی ساده

ه خبرگان قرار گرفت دیمورد تائو است  ییو محتوا یاز نوع صور هاپرسشنامهاین  ییروا استیاده شد.ماندن در شغل 

.است

 الف( پرسشنامه میل به ماندن در شغل

گزینه  5هر سؤال شامل . ]21[( ساخته شده است 1980) 10واردی ماندن توسط واینر وبهسؤالی میل 4پرسشنامه 

( برآورد گردید.82/0با استیاده از ضریب آلیای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر ) پرسشنامه پایایی.  است

 ب( پرسشنامه تعارض کار و خانواده

( 2000) 11ای کارلسون، ویلیامز و کاکمارماده 18در پژوهش حاضر برای سنجش تعارض کاروخانواده از پرسشنامه 

ای درجه 5ها با مقیاس لیکرس . پاسخ[13] شد که دارای سه مؤلیه تعارض مبتنی بر زمان، فشار و رفتار استاستیاده 

خانواده  -دهنده تعارض کارشوند. نمره با تر در این آزمون، نشان)کامالً موافقم( مشخص می 5)کامالً مخالیم( تا  1از 

د گردید.( برآور91/0ر پژوهش حاضر برابر )آلیای کرونباخ دبا استیاده از ضریب پرسشنامه بیشتر است. پایایی 

 ج( پرسشنامه اشتیاق شغلی

( طراحی شده 2001در سال ) سالواناوا ، بیکر وکه توسط شوفلی سؤال تشکیل شده 17پرسشنامه اشتیاق شغلی از 

ها از پاسخ ست.ماده( ا 6)ماده( و جذب  5(، وقف خود )ماده 6. این پرسشنامه شامل سه مؤلیه نیرومندی)[14] است

ر ریب آلیای کرونباخ دبا استیاده از ضپرسشنامه پایایی  .بندی شده است( درجه5( تا کامالً موافقم)1کاماًل مخالیم)

د گردید.( برآور87/0پژوهش حاضر برابر )

هاتحلیل دادهوتجزیه -3

. در گام نخست، مدل شد استیاده Amos افزارنرم ازمعاد س ساختاری  سازیمدلاستیاده از  برایدر این تحقیق، 

 مدل دهد کهمی نشان و است مدل کیییت و روایی بررسی ساختاری متغیرهای پژوهش ساخته شد. گام بعدی، شامل

های تحقیق آورده شده است. در این شکل، مدل ساختاری ساخته شده از داده( 1شکل ) در .خیر یا دارد اصالح به نیاز

 ها روی سازه مورد بررسی نشان داده شده است.ملی هر یک از سؤالبارهای عا

های اشتیاق شغلی، تعارض کاروخانواده و میل به ماندن در ( مشخص است همه سؤال1طور که در شکل )همان

در  توان اظهار داشت که یکی از معیارهای پایایی بر آورده شده است.هستند. می 0.3شغل دارای بار عاملی بیشتر از 

و میل به ماندن در  0.87، اشتیاق شغلی 0.91ادامه، مقادیر مربو  به معیار آلیای کرونباخ برای تعارض کار و خانواده 

های هر عامل را ها که هماهنگی درونی سوالپرسشنامه 12محاسبه شده است. برای سنجش پایایی ترکیبی 0.82شغل 

و برای میل  0.92برای تعارض کاروخانواده و اشتیاق شغلی  استیاده شده است. این معیار CRکند، از معیار محاسبه می

دهنده پایایی مناسب مدل تحقیق است )مقدار آلیای کرنباخ و که نشان محاسبه شده است 0.88به ماندن در شغل 

CR  شاندهنده پایایی مناسب تحقیق استن 0.7بیشتر از .) 

شود. روایی همگرا به بررسی میزان استیاده می 14واگراو  13از دو معیار روایی همگرا هابرای سنجش روایی سازه

هایی که باید نشان دهیم شاخص نیز واگرادر روایی پردازد. های آن سازه میهای هر سازه با سایر سوالهمبستگی سوال

1 0 Wiener and Vardi 
1 1 Carlson, Williams and Kacmar, 
1 2 Composite reliability 
1 3 Convergent Validity 
1 4 Divergent Validity 
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.نباید با یکدیگر رابطه داشته باشند، در واقعیت با هم رابطه ندارند

: بارهای عاملی هر یک از سؤاالت روی سازه مورد نظر خود.1شکل 

به دست آمد.  زم به  4/0های مورد بررسی با تر از برای سازه )AVE( 15شدهمیزان میانگین واریانس استخراج

حال  است. با این 5/0( عدد 1981ذکر است که عدد مناسب برای مناسب بودن روایی همگرا از نظر فورنل و  رکر )

-برای سازه CR > AVEهمچنین رابطه کافی دانستند.  AVEبه با  را برای  4/0( مقدار 1996و همکاران ) 16مگنر
 توان گیت که روایی همگرای مدل پژوهش حاضر مناسب است.بنابراین میهای تحقیق برقرار است. 

( بررسی شود. این معیار بیان 1981)  رکر فورنل بایستی معیار ها )روایی واگرا(سازه تشخیصی روایی بررسی در

های استخراج شده سازه باید بیشتر از با ترین همبستگی آن سازه با سایر کند که ریشه دوم میانگین واریانسمی

-های پژوهش را با سوالامکان مقایسه همبستگی سازه .Error! Reference source not foundهای مدل باشد. سازه
کند. برای نمونه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده متغیر اشتیاق شغلی برابر ها فراهم میهای خود و سایر سازه

های دیگر نیز صادق ست. این توضیح در مورد ستوناست که بیشتر از همبستگی این متغیر با سایر متغیرها 0.893با 

 است. بنابراین روایی واگرای مناسب پرسشنامه این پژوهش مورد تایید است.
همبستگی متغیرهای پنهان :1جدول 

میل ماندن به کاراشتیاق شغلی تعارض کار و خانواده

0.646 تعارض کار و خانواده

0.1290.893اشتیاق شغلی

0.4660.3520.812ماندن در شغل میل به

ارائه شده  1975در سال  17است که توسط استون و گیسر 2Qیکی دیگر از معیارهای بررسی مدل ساختاری، معیار 

ها قادر خواهند شده باشند، سازه فیرعت یدرست به هاسازه نیمدل، روابط ب یککه اگر در  کنداست. این معیار بیان می

1 5 Average Variance Extracted 
1 6 Magner 
1 7 Stone and Geisser 
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چنانچه ضریب استون  شوند. دیتائ یها به درستهضیراه فر نیا گذاشته و از گریکدی یهابر شاخص یکاف ریبود تا تاث

دهد که مدل ساختاری از کیییت مناسبی برخوردار است. مدل ساخته شده در این تحقیق گیسر مثبت باشد، نشان می

پنهان،  رغیهر مت یبرا 18هاهور مشاهدمجذ عمجمو 2جدول  ستون اولبا استیاده از این معیار نیز تایید شده است. 

 نرا نشا استون گیسر شاخص یزپنهان و ستون آخر ن رغیهر مت یبرا 19ینیب شیپ یمجذور خطاها عمجمو دوم ستون

 بینی مدل در خصوص این سازه دارد.باشد نشان از قدرس با ی پیش 0.3بیش از  2Qکه مقدار درصورتی .دهدیم

استون گیسربررسی معیار  :2 جدول

 SSO/SSE-=1 2Q SSE SSO
0.316 67.145 108.117  تعارض کار و خانواده

0.383 50.118 78.198  اشتیاق شغلی

0.418 21.281 40.627  میل ماندن به کار

های پژوهشآزمون فرضیه -4

 اده و میلوخانوهدف اصلی از انجام تحقیق حاضر آزمون فرضیه نقش میانجی اشتیاق شغلی در ارتبا  بین تعارض کار

ادار ابسته معنل و وبه ماندن در شغل است. برای انجام این آزمون بایستی مسیر مستقیم و غیرمستقیم بین متغیر مستق

دن در یل به مانی و مانواده و اشتیاق شغلی و رابطه اشتیاق شغلباشد. یا به عبارتی دیگر بایستی رابطه تعارض کاروخ

د. نادار باشم( معشغل )مسیر غیرمستقیم( و همچنین رابطه تعارض کاروخانواده و میل به ماندن در شغل )مسیر مستقی

است. آمده 3ها در جدول نتیجه این آزمونبنابراین، در ادامه سه فرضیه مطرح شد و مورد آزمون قرار گرفت. 
نتیجه بررسی فرضیه اول  :3جدول 

نتیجه آزمونمقدار-پیtآماره ضریب مسیرفرضیه مورد بررسی

رد فرضیه<0.05p 0.326 0.044 تعارض کار و خانواده و اشتیاق شغلی معنادار رابطه

شود.رد نمی فرضیه>0.3724.6770.01p اشتیاق شغلی و میل به ماندن در شغلمعنادار رابطه 

شود.رد نمی فرضیه>0.4668.2090.01p ارر کدتعارض کار و خانواده و میل به ماندن  معنادار رابطه

ین تعارض برتبا  ابا توجه به رد فرضیه اول، نیازی به بررسی فرضیه اصلی تحقیق )نقش میانجی اشتیاق شغلی در 

ندارد و  ه وجودهای آزمون این فرضیر پیش فرضکاروخانواده و میل به ماندن در شغل( وجود ندارد. به بیانی دیگ

ن دو نجی را بیش میاتواند نقباتوجه به نبود رابطه بین تعارض کاروخانواده و اشتیاق شغلی، متغیر اشتیاق شغلی نمی

متغیر دیگر داشته باشد.

گیرینتیجه -5

ق نجی اشتیانقش میا و میل به ماندن در شغل باتعارض کاروخانواده بررسی رابطه بین هدف اصلی از انجام این تحقیق، 

ابطه بین رر ابتدا بایستی سه فرضیه وجود است. به این منظو احمر استان خراسان شمالیکارکنان جمعیت هاللشغلی 

نواده با ارض کارخاین تعتعارض کارخانواده با اشتیاق شغلی، رابطه بین اشتیاق شغلی با میل به ماندن در شغل و رابطه ب

ی( از شتیاق شغلده با اشده رابطه اول )تعارض کارخانواهای انجاممیل به ماندن در شغل بررسی شود. با توجه به آزمون

اق شغلی تغیر اشتیمغلی، نظر آماری معنادار نبود. بنابراین، باتوجه به نبود رابطه بین تعارض کاروخانواده و اشتیاق ش

 دیگر داشته باشد.تواند نقش میانجی را بین دو متغیر نمی

تعارض کاروخانواده و میل به ماندن در شغل کارکنان جمعیت بین با توجه به وجود ارتبا  معنادار آماری 

1 8 SSO(Sum Of Squares Of Observation For Block) 
1 9 SSE(Sum Of Squared Prediction Errors For Block) 
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 از مسئله این به کارمندان وضعیت بهبود هایبرنامه در که شودمی توصیه احمر خراسان شمالی به مسئو نهالل
شغلی،  مراکز مشاوره تقویت درصدد کارمندان، معیشتی وضع به ویژه توجه ضمن یعنی نمایند. توجه های مختلفجنبه

ها با سازمان با استیاده از انتشار مطالبی با محوریت خانواده به ریزی برای ارتبا  بیشتر خانوادهخانوادگی، برنامه مشاوره

 برآیند. هاهای آنخانواده,کارمندان صورس فیزیکی و یا در فضای مجازی برای

راسان خالل احمر میل به ماندن در شغل کارکنان جمعیت هو به وجود ارتبا  معنادار بین اشتیاق شغلی با توجه 

 در و ازاندازهیشب هاییتمسئول و یفوظا تیویض عدمشمالی، برای افزایش میل به ماندن در شغل و اشتیاق شغلی، 
 شود. پیشنهاد می کارکنان به اند  زمان
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ی مدل چند هدفه حمل و نقل زنجیره تامین سبزشرکت خودرو سازی ارائه 
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چكیده

محیطی، شرکتها مقررات و الزامات زیستمحیطی و وضع جوامع در ارتباط با مسایل زیست در سالیان اخیر با توجه به افزایش آگاهی
عالوه بر  تر و کیفیت بهتر ارایه دهند و به سمتی حرکت کردندکه در راستای حفظ و جذب مشتریان، ، محصولی با قیمت پایین

و تامینی که بتواند اهداف اقتصادی از این رو ارایه مدل زنجیره اهداف اقتصادی به اهداف زیست محیطی نیز توجه نمایند.
تامین مستقیم سبز، برای یک شرکت در این مقاله، شبکه زنجیره .باشدمحیطی را توامان در نظر بگیرد بسیارحائز اهمیت میزیست

کنندگان و های تولیدی، توزیعاولیه،کارخانهکنندگان، انبارهایپنج سطح تامین خودروسازی ارائه شده است که این شبکه شامل
نقل واکسید درحین حملدیونقل و میزان انتشارکربنین مدل کمینه سازی کل هزینه احداث، حملفروش است. اهداف امراکز

چند هدفه است، حل های حل مسائلشبکه رو به جلو درتمامی سطوح است. مدل پیشنهادی به کمک روش وزنی که یکی از روش
است که اقتصادی سبز شدن سیستم حمل و نقل، بررسی شدهاست. درپایان مقاله نیز از منظر و مرز پارتوی مدل نیز ترسیم شده

سازی متحمل هزینه خواهد شد. تا  مدیران برحسب اکسید آزاد شده به چه میزان شرکت خودرودیبرای کاهش میزان کربن
 تو انتخاب نمایند. زیستی یا سودآوری باشد بهترین جواب را از میان مرز پاراتواند اولویتهای محیطاولویتهای سازمان خودکه می

. روش وزنی ؛نقلوحمل؛ تامین سبززنجیره کلمات کلیدی: 

و مرور ادبیات مقدمه -1

باشد که به واسطه آنها مواد خام به محصوالت نهایی تبدیل زنجیره تأمین مستقیم سبز شامل تمام فعالیت هایی می

بهبود دهند وعالوه بر  ی مدیریت تقاضا در زمینههای تأمین مستقیم را شوند. مدیران در تالشند که عملکرد زنجیرهمی

 زنجیره تامین سبز را مدل، وانگ و همکارانش .ه در نظر بگیرندآن  مسایل زیست محیطی را در جریان مستقیم زنجیر

ی تامین ریزی مختلط برای زنجیرهعبداهلل و همکارانش، یک مدل برنامه .[1] حل کردندروش محدودیت نرمال شده به 

یزی ریاضی پیشوایی و رزمی یک مدل برنامه ر .[2]کند. حداقل می اند که انتشارکربن راحساس به کربن توسعه داده

درسال  .[3]حل شدروش محدودیت اپسیلون  به مدلی تولید کننده سوزن و سرنگ ارائه کردند، رای طراحی شبکهفازی ب

ژانگ  ].4[کردند طراحیشیشه ی ایمنی به نور ››شرکت ، یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای زنجیره تامین سبز  1۳۹1

یک روش نوین حل بشیری  .[5]کردنداستفاده  زنجیره تامین سبز چهار مدلبرای مطالعه  هااز نظریه ی بازیوهمکارنش 

رمضانی و همکاران از روش فازی برای طراحی  .]6[ارائه کرده استمستقیم برای طراحی یک شبکه لجستیک سه سطحی، 

کارخانه  یهاجریان بهینه ای از محصوالت و تعداد کامیون ۲015در سال  .[7]مدل زنجیره تامین سبزاستفاده کردند

صادقی  .[9].نه وسایل الکترونیکی مدل سازی شدمدل زنجیره تامین سبز کارخا ۲01۷در سال  .[8] تولید بویلرارائه شد

چنانچه در پیشینه  [10].کردند به روش وزنی حلزنجیره تامین سبز یک مدل برنامه ریزی  ۲01۸راد و نهاوندی در سال 

در تحقیق بیان شد، تمرکز عمده مقاالت در زمینه زنجیره تامین سبز در واحدهای تولیدی در صنایع کوچک بوده است. 

های خودرو سازی مطالعات اندکی انجام شده است. بیشتر مدلهای ارائه شده تک محصوله زنجیره تامین سبز شرکتزمینه 

می تواند زمینه مناسبتری برای پژوهش باشد که در این تحقیق ارائه شده است. از  بوده و لذا طراحی مدل چند محصول
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روش حل ،مدل ریاضی  بخشهای بعدسوی دیگر، بسیاری از تحقیقات، مدل ریاضی بدون مطالعه موردی را ارائه دادند در 

 .ه استبه طور کامل تشریح شدو نتایج حل  مدل

تعریف مساله: -2

شرکت خودرو  دوهدفه زنجیره تامین سبز رو به جلو، پنج سطحی و چند محصوله برای حمل و نقلدر این مقاله یک مدل 

دف اول هسازی مورد مطالعه طراحی شده است که قادر است هر دو هدف اقتصادی و زیست محیطی را در نظر بگیرد. 

در فرآیند  شار کربن دی اکسیدمساله حداقل کردن هزینه حمل و نقل و احداث و هدف دوم آن حداقل کردن میزان انت

به ت. نشان داده شده اس 1طحی در شکل حمل و نقل در کل سطوح زنجیره تامین است. شبکه زنجیره تامین پنج س

دو انبار  طحستامین کنندگان مواد خام هستند که مواد خام  از آن جا به انبار ها منتقل می شوند.  ترتیب سطح یک

ی شوند. مجهت تولید محصوالت به کارخانه های تولیدی منتقل موتد خام از آن جا ذخیره سازی موادخام هستند که

منتقل می  سطح سه مربوط به کارخانه های تولیدی می باشد که محصوالت نهایی در آن جا تولید و به مراکز توزیع

ه مشتریان بالت نهایی شوند. سطح چهارم مراکز توزیع میباشند که محصوالت نهایی از مراکز توزیع برای فروش محصو

ام میشود. در سطح پنجم منتقل می شوند. در هر سطح تعدادی مکان کاندید وجود دارد و در هر سطح یک عملیات انج

سبز نیتام رهی: شبكه زنج1شكل

 مدل پیشنهادی -۳

مفروضات مدل: -1.۳

تواند فقط بعضی از قطعات می هرتامین کننده است. مواد خام از پیش تعیین شدهشود نیازمند هر محصولی که تولید می

شوند .هزینه هایی که ظرفیتشان از قبل تعیین شده است، منتقل میرا تولید و تامین نماید.مواد خام و قطعات توسط پالت

های باران های موقت اولیه و ازان تا انبارحمل و نقل مواد خام به ازای هر کیلومتر توسط وسایل نقلیه بین تامین کنندگ

باشد و برحسب نوع وسایل حمل و نقل متفاوت است . هزینه توزیع )حمل و موقت تا کارخانه، از قبل تعیین شده می

های توزیع تا مشتریان نیز از قبل تعیین شده است .هزینه ثابت احداث یک واحد جدید توزیع، نقل محصول (بین واحد

شخص است. وسیله نقلیه مورد نیازبرای جابه جایی مواد خام و محصول یک انبار موقت و یک کارخانه جدید متفاوت و م

باتوجه به ظرفیتشان متفاوت است . هزینه جابه جایی مواد خام و محصوالت بین تسهیالت مختلف به ازای هر کیلومتر، 

یاز به رفع عیب درصد از قطعات ن5ثابت است. هر محصول و هر ماده اولیه ظرفیت مشخص و از قبل تعیین شده ای دارد.

ساله در نظر گرفته شده است )به  ۲0افق برنامه ریزی .درصد از محصوالت نیاز به رفع عیب و نقص دارند۲.و نقص دارند

سال بهره برداری شود(.کلیه ی پارامتر ها به شکل ماهیانه محاسبه و وارد مدل  ۲0این معنی است که از یک تسهیل 

تامین کنندگان، حداقل به اندازه ی ده درصد از هر تامین کننده، ماده اولیه )قطعه(  به منظور ایجاد رقابت بین میشوند.

 دریافت میشود.
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اندیس های مدل: -2.۳

n :شمارنده تامین کنندگان مواد خام(n = 1,2,….,N) ،n’ : شمارنده تامین کنندگانی غیر ازتامین کنندهn   (n’=1, 

2, …, N’) ،lشمارنده انبار مواد خام : (l = 1,2,….,L)، k شمارنده کارخانه ها :(k = 1,2,….,K) ،:k’  شمارنده کارخانه

 j): شمارنده مراکز توزیعj، (q = 1,2,….,Q): شمارنده وسایل نقلیه محصوالتk (k’=1, 2, …, K’) ،qهایی غیر از کارخانه 

= 1,2,….,J) ،iشمارنده مشتریان :(I = 1,2,….,I) ،wشمارنده مواد خام :(w =1,2,….,W) ،mشمارنده محصوالت :(m = 

1,2,….,M) ،tاز تامین کننده به انبار : شمارنده وسایل نقلیه مواد خام ،(t = 1,2,….,T)  ،𝑡′ شمارنده وسایل نقلیه مواد :

 (′𝑡′= 1,2,….,T)خام از انبار به کارخانه

های مدل:پارامتر -۳.۳

: 𝐶𝑎𝑝1𝑡𝑛𝑙 ام نوع ظرفیت وسایل حمل و نقل مواد خt  برای انتقال مواد خام ازتامین کنندهn به انبار اولیهl   براساس(

: ،اندازه پالت استاندارد( 𝐶𝑎𝑝2𝑡′𝑙𝑘  ظرفیت وسایل حمل و نقل مواد خام نوع𝑡′  برای انتقال مواد خام از انباراولیهl  به

:، )براساس اندازه پالت استاندارد(  kکارخانه 𝐶𝑎𝑝3𝑞 های نوعظرفیت کامیون q ،𝑉𝑤 حجم )ظرفیت( مواد خام :w سب )برح

برای انتقال مواد خام از تامین  tی نوع ی نقلیهاز وسیله kmونقل هر ی حملهزینه  :𝑇𝐶1𝑡𝑛𝑙های استاندارد(،ی پالتاندازه

برای انتقال مواد خام از انبار  ′𝑡ی نوع نقلیه یاز وسیله kmونقل هر ی حملهزینه  :l،𝑇𝐶2𝑡′𝑙𝑘به انبار اولیه  n کننده 

 ی احداث یک انبار موقت: هزینهq ،𝐶𝐶1𝑙ی نوع ی نقلیهاز وسیله kmونقل هر ی حمل: هزینهk ،𝑇𝐶3𝑞به کارخانه  lاولیه 

lجدید ،𝐶𝐶2𝑗ی احداث یک مرکز توزیع: هزینه j جدید ،𝐶𝐶3𝑘ی احداث یک کارخانه: هزینه k جدید ،𝐷1𝑛𝑙 فاصله بین :

و مرکز  kی : فاصله بین کارخانهk ،𝐷3𝑘𝑗یو کارخانه l: فاصله بین انبار موقت l ،𝐷2𝑙𝑘و انبار موقت  nی کنندهتامین

: i ،𝑅𝑎𝑡𝑒𝑤𝑚مورد نیاز برای ارایه به مشتری  m : مقدار محصولi،𝐷𝑚𝑖و مرکز توزیع j ی فاصله بین کارخانه :j،𝐷4𝑗𝑖توزیع 

m،: 𝐶𝑂2در تولید محصول  wی نرخ مصرف ماده
𝑛𝑙𝑡 CO2  تولید شده در حمل و نقل نوعt کننده تامینn  به انبار اولیه

l،𝐶𝑂2ی 
𝑙𝑘𝑡′ :CO2  تولید شده در حمل و نقل نوعt′  انبار اولیهl  به کارخانهk،𝐶𝑂2

𝑘𝑗𝑞 :CO2  تولید شده در حمل و نقل

j،𝐶𝑂2به مرکز توزیع  kی خانهاز کار qنوع 
𝑗𝑖𝑞 :CO2  تولید شده در حمل و نقل نوعq  از مرکز توزیعj  به مشتری

i،: Cap1nw   ظرفیت تامین کنندهn،: 𝐶𝑎𝑝2𝑙𝑤  ظرفیت مراکز کاندیدای انبار موقتl ، : 𝐶𝑎𝑝3𝑗𝑚 ظرفیت مراکز کاندیدای

:هست. waste ،(0.95)درصد   5زنجیره تامین، با در نظر گرفتن: نرخ انتقال مواد خام به سطوح بعدی j ،휀توزیع 𝜎  نرخ

رصد به عنوان 𝜃 10 :هست. waste ،(0.98)درصد   2انتقال محصوالت به سطوح بعدی زنجیره تامین، با در نظر گرفتن

رقابت بین تامین کنندگان در نظر گرفته شده است.

متغیر های تصمیم مدل: -4.۳

𝑋1𝑤𝑛𝑙  ی خام ماده: مقدارw ی کنندهمنتقل شده از تامینn  به انبار اولیهl،𝑋2𝑤𝑙𝑘 ی خام : مقدار مادهw  منتقل

 j ،𝑋4𝑚𝑗𝑖به مرکز توزیع  kی منتقل شده از کارخانه m: مقدار محصول  k ،𝑋3𝑚𝑘𝑗ی به کارخانه lشده از انبار مواد خام

به  nی کنندهکه از تامین tی : تعداد وسایل نقلیه i،𝑁1𝑡𝑛𝑙به مشتری  jمنتقل شده از مراکز توزیع  m: مقدار محصول 

 𝑁3𝑞𝑘𝑗اندمنتقل شده kی به کارخانه lکه از انبار مواد خام  ′tی : تعداد وسایل نقلیه 𝑁2𝑡′𝑙𝑘، اندمنتقل شده lانبار موادخام 

که بین مراکز q ی : تعداد وسایل نقلیه 𝑁4𝑞𝑗𝑖اند.منتقل شده jو مرکز توزیع  kی که بین کارخانهq ی : تعداد وسایل نقلیه

: احداث یا عدم احداث مرکز توزیع  l ،𝑌2 𝑗: احداث یا عدم احداث انبار جدید  𝑌1  𝑙اند.منتقل شده iو مشتری jتوزیع 

:،  k: احداث یا عدم احداث کارخانه جدید j،𝑌3 𝑘 جدید 𝛿𝑤𝑛قطعات توسط تامین کننده تامین یا عدم تامین قطعه

 مدل -۵.۳
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𝑀𝑖𝑛   ∑ ∑ ∑ 𝑁1𝑡𝑛𝑙 × 𝐷1𝑛𝑙 × 𝑇𝐶1𝑡𝑛𝑙  +  ∑ ∑ ∑ 𝑁2𝑡′𝑙𝑘 × 𝐷2𝑙𝑘 × 𝑇𝐶2𝑡′𝑙𝑘  +

𝑡𝑘𝑙𝑡𝑙𝑛

∑ ∑ ∑ 𝑁3𝑞𝑘𝑗

𝑞𝑗𝑘

× 𝐷3𝑘𝑗 × 𝑇𝐶3𝑞 + ∑ ∑ ∑ 𝑁4𝑞𝑗𝑖 × 𝐷4𝑗𝑖 × 𝑇𝐶3𝑞 +

𝑞𝑖𝑗

∑ 𝑌1  𝑙 × 𝐶𝐶1𝑙

𝑙

+ ∑ 𝑌3 𝑘 × 𝐶𝐶3𝑘

𝑘

+ ∑ 𝑌2 𝑗 × 𝐶𝐶2𝑗

𝑗

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑ 𝑁1𝑡𝑛𝑙 × 𝐶𝑂2
𝑛𝑙𝑡  × 𝐷1𝑛𝑙 + ∑ ∑ ∑ 𝑁2𝑡′𝑙𝑘 × 𝐶𝑂2

𝑙𝑘𝑡′
× 𝐷2𝑙𝑘   +

𝑤𝑘𝑙𝑤𝑙𝑛

∑ ∑ ∑ 𝑁3𝑞𝑘𝑗

𝑚𝑗𝑘

× 𝐶𝑂2
𝑘𝑗𝑞

× 𝐷3𝑘𝑗  +  ∑ ∑ ∑ 𝑁4𝑞𝑗𝑖 × 𝐶𝑂2
𝑗𝑖𝑞

× 𝐷4𝑗𝑖

𝑚𝑖𝑗

∑ 𝑋4𝑚𝑗𝑖

𝑗

≥ 𝑫𝒎𝒊 ∀ 𝑖 , 𝑚 )1(

𝜎 × (∑ 𝑋3𝑚𝑘𝑗

𝑘

) ≥ ∑ 𝑋4𝑚𝑗𝑖

𝑖

∀ 𝑗 , 𝑚 )۲(

휀 × ( ∑ 𝑋2𝑤𝑙𝑘

𝑙

) ≥ ∑ ∑ 𝑋3𝑚𝑘𝑗

𝑗𝑚

× 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑤𝑚 ∀ 𝑤 , 𝑘 (3)

∑ 𝑋1𝑤𝑛𝑙

𝑛

≥ ∑ 𝑋2𝑤𝑙𝑘

𝑘

∀ 𝑙 , 𝑤 (4)

∑ 𝑋1𝑤𝑛𝑙

𝑙

≤ 𝛿𝑤𝑛 × 𝐶𝑎𝑝1𝑡𝑛𝑙 ∀ 𝑛 , 𝑤 )5(

∑ 𝑋1𝑤𝑛𝑙

𝑙

− (𝜃 × ∑ ∑ 𝑋1𝑤𝑛𝑙

𝑙𝑛

)

≥ −(𝜃 × ∑ ∑ 𝐶𝑎𝑝1𝑡𝑛𝑙

𝑙𝑛

) × (1 − 𝛿𝑤𝑛)

∀ 𝑛 , 𝑤 )6(

∑ 𝑁1𝑡𝑛𝑙 × 𝐶𝑎𝑝1𝑡𝑛𝑙

𝑡

≥ ∑ 𝑋1𝑤𝑛𝑙 × 𝑉𝑤

𝑤

∀ 𝑛 , 𝑙 (۷)

∑ 𝑁2𝑡𝑙𝑘 × 𝐶𝑎𝑝2𝑡′𝑙𝑘

𝑡

≥ ∑ 𝑋2𝑤𝑙𝑘 × 𝑉𝑤

𝑤

∀ 𝑙 , 𝑘 (۸)

∑ 𝑁3𝑞𝑘𝑗 × 𝐶𝑎𝑝3𝑞

𝑞

≥ ∑ 𝑋3𝑚𝑘𝑗

𝑚

∀ 𝑘 , 𝑗 (۹)

∑ 𝑁4𝑞𝑗𝑖 × 𝐶𝑎𝑝3𝑞

𝑞

≥ ∑ 𝑋4𝑚𝑗𝑖

𝑚

∀ 𝑗 , 𝑖 (10)

∑ X2wlk

k

≤ Cap2lw ×  Y1l ∀ 𝑙, 𝑤 (11)

∑ X4mji

i

≤ Cap3jm × Y2j ∀ 𝑗, 𝑚 (1۲)

∑ 𝑋3𝑚𝑘𝑗

𝑗

≤ 𝐶𝑎𝑝4𝑘𝑚 × 𝑌3𝑘 ∀ 𝑘, 𝑚 (1۳)

∑ 𝑌1𝑙

l

≤ 4 (14)

∑ 𝑌2𝑗

j

≤ 4 (15)

∑ 𝑌3𝑘

𝑘

≤ 4 (16)

𝑋1𝑤𝑛𝑙 , 𝑋2𝑤𝑙𝑘 , X3mkj, 𝑋4𝑚𝑗𝑖 , 𝑁1𝑡𝑛𝑙 , 𝑁2𝑡′𝑙𝑘, 𝑁3𝑞𝑘𝑗 ≥ 0 ∀ 𝑤, 𝑛, 𝑙, 𝑚, 𝑗, , 𝑖, 𝑘, 𝑡, 𝑡′, 𝑞 (1۷)
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𝑌1  𝑙 , 𝑌2 𝑗 , 𝑌3 𝑘 , 𝛿𝑤𝑛 ∈ {0,1} ∀𝑙,j,k,n (1۸)

محدودیت های مدل:-.6.۳

شود. بایستی های فروش منتقل میکند که مقدار محصولی که از مراکز توزیع به واحدبیان می (1محدودیت شماره ) 

دهد ( یک محدودیت تعادلی جریان ورودی و خروجی بوده  و نشان می۲به اندازه ی نیاز مراکز فروش باشد. محدودیت )

( ۳نماید. محدودیت محدودیت شماره )به  مشتریان ارسال میکه هر مرکز توزیع حداکثر به اندازه ی ظرفیتش محصول 

دهد که مقدار ماده خام ورودی به هر کارخانه با در  نظر گرفتن نرخ تلف شدن باید بیشتر از محصول خروجی نشان می

حدودیت کنند. م(تعادل ورودی و خروجی مواد خام را برای انبار مواد خام تضمین می4از آن باشد. محدودیت شماره )

را تامین کنند  این مقدارباید بیش از  wکنند که اگر تامین کنندگان مقداری از ماده خام ( بیان می6(و )5های شماره )

( مربوطه به ظرفیت 10(و)۹(،)۸(،)۷باشد)محدودیت حداقل ظرفیت (. محدودیت های ) wدرصد کل مقدار ماده خام  10

باشد و حداقل ظرفیت وسایل حمل و نقل با این محدودیت ها اطمینان وسایل حمل و نقل مواد خام و محصوالت می

(، 14های )باشند. محدودیتهای مکان یابی تسهیالت می( محدودیت1۳(، و)1۲(، )11های )شود.  محدودیتداده می

(و 1۷حدودیت های )( تعداد مراکز توزیع، کارخانه ها و انبار های موقتی که باز میشوند را محدود می کنند. م16(، و)15)

( محدودیت های منطقی مدل هستند.1۸)

حل مدل پیشنهادی :-4

 نشان داده شده است. 1پارامترهای مدل  در جدول 
(: پارامتر های مدل دوهدفه زنجیره تامین سبز1جدول)

 پارامتر بازه پارامتر بازه

𝑼~(𝟐𝟎, 𝟏𝟎𝟎)𝐷1𝑛𝑙 , 𝐷2𝑙𝑘 , 𝐷3𝑘𝑗 , 𝐷4𝑗𝑖  [1,0.7] 𝐶𝑂2
𝑘𝑗𝑞 ,𝐶𝑂2

𝑗𝑖𝑞  
𝑼~(𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟔, 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟔) 𝐶𝐶1𝑙, [1,0.2] 𝐶𝑂2

𝑙𝑘𝑡  
𝑼~(𝟑𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟔, 𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟔) 𝐶𝐶2𝑗 [0.9,0.5,0.2] 𝐶𝑂2

𝑛𝑙𝑡

𝑼~(𝟑𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟔, 𝟒𝟔𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟔)

𝐶𝐶3𝑘

بر طبق نرخ 

استفاده از ماده خام 

و میزان تقاضا در هر 

مساله قابل تعیین 

 است

𝐶𝑎𝑝1𝑛𝑤, 𝐶𝑎𝑝4𝑘𝑚

𝐶𝑎𝑝2𝑙𝑤 , 𝐶𝑎𝑝3𝑗𝑚 

[10000,7000,5000] 𝑇𝐶1𝑡𝑛𝑙(2,4) 
حداقل و حداکثر تعداد 

کارخانه،مراکز توزیع،انبار اولیه باز 

 شده
[7000,5000] 𝑇𝐶2𝑡′𝑙𝑘 𝑈~(0,3) 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑤𝑚 

[11000,10000] 𝑇𝐶3𝑞  𝑈~(30,120)𝐷𝑚1𝑖 
𝑼~(𝟎. 𝟏𝟐𝟓, 𝟎. 𝟓) 𝑉𝑤 𝑈~(90,180) 𝐷𝑚2𝑖 

[4,16,32] 𝐶𝑎𝑝1𝑡𝑛𝑙 𝑈~(60,150) 𝐷𝑚3𝑖 
[4,18] 𝐶𝑎𝑝2𝑡′𝑙𝑘 [6,8] 𝐶𝑎𝑝3𝑞  

:میباشد ۲داده سه  نمونه مساله به شرح جدول 
نمونه مسائل: ۲جدول
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3401515156028

به منظور جمع دو تابع هدف ناسازگار و تبدیل آن دو هدف به  ،های حل مسایل چند هدفه استروش وزنی یکی از روش

باشد:زیر مینرمال شوند. نحوه ی نرمال سازی در روش وزنی به قرار اهداف یک هدف باید 

𝑀𝑖𝑛      𝑤 ∗
𝑍1

𝑓1∗ − 𝑓1′
+ (1 − 𝑤) ∗

𝑍2

𝑓2∗ − 𝑓2′
(۲0)

: 𝑓1′ مقدار تابع هدف 𝑍1  وقتی تابع هدف 𝑍2 بدترین مقدار تابع هدف( بهینه شود 𝑍1 .):𝑓2′ مقدار تابع هدف 𝑍2  وقتی

بدون در نظر گرفتن تابع هدف  𝑍1مقدار بهینه تابع هدف  ∗𝑓1:(. 𝑍2 تابع هدف بهینه شود )بدترین مقدار تابع هدف

. )بهترین مقدار تابع  1بدون در نظر گرفتن تابع هدف  𝑍2مقدار بهینه تابع هدف  ∗𝑓2:( 𝑍1 )بهترین مقدار تابع هدف2

 GAMSمدل ریاضی پیشنهادی به وسیله نرم افزار   [11]. باشد.توابع هدف که عددی بین صفرو یک می : وزن𝑍2 𝑤 هدف

 Intel core i3, 2.40 GH, 4 GB Ramبا حل کننده سیپلکس و تمامی آزمایشات عددی برروی کامپیوتری با مشخصات 

ه و مجموعه جواب پارتو در اختیار مدیران انجام شده است. بدین ترتیب مرز پاراتویی از مجموعه جواب مدل ترسیم شد

 های سازمان خود بهترین جواب را انتخاب نمایند.سازمان  قرار میگیرد تا در نهایت برحسب اولویت

نتایج حل مدل:-۵

ارائه شده است ستون دوم این جدول وزن های هر یک از توابع هدف را نشان  ۳مربوط به حل هر مساله درجدول نتایج 

دهد. شش ترکیب وزنی برای حل هر کدام از این نمونه مسائل در نظر گرفته شده است در ستون سوم مجموعه می 

ستون اخر جدول زمان حل را برای هر نمونه مساله . جواب های پارتو بر اساس وزن های مختلف نمایش داده شده است

، زمان حل بیشتر میشود. گزارش می دهد.چنانچه مشاهده میشود با افزایش ابعاد نمونه مسائل
مدل جینتا: ۳جدول

شماره 

مساله

زمان حل دقیق   مقادیر توابع هدف)جواب های بهینه پارتو(وزن توابع هدف

مسائل W1W2)ریال(Z1)گرم(Z2  

1

011.33E+097.67E+03

00:01:00

0.20.88.95E+087.72E+03
0.40.68.95E+087.72E+03
0.60.47.62E+088.06E+03
0.80.27.15E+088.38E+03
106.93E+089.47E+03

2

011.9556E+105.6872E+05

00:30:00

0.20.87.9546E+095.6916E+05
0.40.67.6627E+095.7084E+05
0.60.47.6625E+095.7087E+05
0.80.27.3994E+095.7450E+05
106.2220E+097.1946E+05

3

014.1345E+101.0927E+07

01:55:00

0.20.83.7681E+101.1183E+07
0.40.63.2824E+101.1664E+07
0.60.43.2824E+101.1664E+07
0.80.23.0258E+101.2376E+07
103.0252E+101.2377E+07
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یدهد:رسم شده است که رقابت بین توابع هدف اقتصادی و زیست محیطی را نشان م ۳درشکل 1مرز پرتو مساله 

1: مرز پاراتو مدل دو هدفه برای مساله شماره ۲شکل

حمل و نقل ستمین سشدسبز  یاقتصاد یبررس: 4جدول 

شماره 

مساله

در نظر گرفتن تابع هدف 

 کاهش هزینه

در نظر گرفتن تابع هدف 

 CO2کاهش 
به ازای  CO2 درصد کاهش 

𝑓1′افزایش هزینه −  𝑓1∗ 

 میزان کاهش
CO2 به ازای

هرصد میلیون 
تومان )گرم( 

مساله 
1

هزینه 

)ریال(
𝑓1∗ =6.93E+08 𝑓1′ =1.33E+09 

19%2842
CO2 

𝑓2′ )گرم( =9.47E+03 𝑓2∗ =7.67E+03 

مساله 
2

هزینه 

)ریال(
𝑓1∗ =6.22E+09 𝑓1′ =1.96E+10 

21%11210
CO2 

𝑓2′)گرم( =7.19E+05 𝑓2∗ = 5.69E + 05 

مساله 
3

هزینه 

)ریال(
𝑓1∗ =3.03E+10 𝑓1′ =4.13E+10 

11%136363
CO2 

𝑓2′ )گرم( =1.24E+07 𝑓2∗ =1.09E+07 

، با در نظر گرفتن تابع هدف 1سبز شدن حمل و نقل را از نظر اقتصادی بررسی می کند. در مساله شماره ی  4درجدول 

تومان افزایش یافته 6.34E+8 ، میزان هزینه به مقدار %19دوم، به ازای کاهش میزان کربن دی اکسید به اندازه ی

، میزان هزینه به مقدارتومان %21ی اکسید به اندازه ی ، به ازای کاهش میزان کربن د2است .در مساله شماره 

13.38E+9  11،  به ازای کاهش میزان کربن دی اکسید به اندازه ی 3افزایش یافته است.و باالخره در مساله شماره% 

هزینه تومان افزایش یافته است. هم چنین به ازای افزایش هر صد میلیون تومان در  1.11E+10 ، میزان هزینه به مقدار

، 3و در مساله  2گرم کاهش کربن در مساله ی  1،11210گرم کاهش کربن در مساله ی  2842ها به ترتیب 

گرم کاهش کربن دی اکسید را شاهد خواهیم بود.136363

نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی: -6

سازی طراحی شده است که هر دو هدف در این مقاله مدل دوهدفه زنجیره تامین سبز پنج سطحی برای شرکت خودرو 

کنندگان، انبار های اولیه، اقتصادی و زیست محیطی در آن در نظر گرفته شده است ، که این شبکه شامل سطوح تامین

کنندگان و مراکز فروش است.  و هدف اول مساله حداقل کردن هزینه حمل و نقل و احداث کارخانه های تولیدی، توزیع

قل کردن میزان انتشار کربن دی اکسید در فرآیند حمل و نقل در کل سطوح زنجیره تامین بوده و هدف دوم آن حدا

است. مدل پیشنهادی  به کمک روش وزنی که یکی از روش های حل مسائل چند هدفه است، حل شده و به منظور 
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نیز ترسیم شده است. مقاله از  نمایش کاربرد مدل ریاضی سه مثال در نرم افزار گمز  اجرا شده است و مرز پارتوی مدل

منظر اقتصادی سبز شدن سیستم حمل و نقل، بررسی کرده است که با کاهش حداکثردرصد در میزان کربن دی اکسید 

های کربن آزاد شده به چه میزان شرکت خودرو سازی متحمل هزینه خواهد شد. تا در نهایت  مدیران برحسب اولویت

 های محیط زیستی یا سودآوری باشد بهترین جواب را از میان مرز پاراتو انتخاب نمایند. تواند اولویتسازمان خودکه می

سیستم حمل و نقل  نسبت به یتر عیتا درک بهتر و سر دینماکمک  رانیمدتواند به و از این منظر ارائه چنین مدلی می

. ندیجهت بهبود سازمان اتخاذ نما را یمات بهتریتصم قیطر نیسازمان خود داشته باشند و از ا بیرونی و درونی
 از پارامترهای مساله گرفتن نظر در برای تحقیقات آتی، احتمالی در نظر گرفتن میزان تقاضا در هر دوره، غیرقطعی 
تسهیالت و استفاده از الگوریتم های فراابتکاری به منظور حل این مدل  در ابعاد بزرگتر پیشنهاد می شود. ظرفیت جمله
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تحلیل قرارداد تسهیم ریسک با در نظر گرفتن میزان پایداری به منظور کاهش ریسک 

زنجیره تامین

 2ابوذر جمشیدوند،  1ایمان پوربابا

  yahoo.com@iman.pourbaba ؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1
jamshidvand@gmail.com؛ و تحقیقات راهبردی عالی دفاع ملی و پژوهشگاه دانشگاه، دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی2

چكیده

باشد و صنایع به دنبال تحلیل جامعی از این مفاهیم در قالب امروزه ریسک و پایداری دو مفهوم نوظهور در زنجیره تامین می
باشد که در واقع عدم باشند. هدف اصلی این مقاله درواقع توسعه مدلی براساس قرارداد تسهیم ریسک میقراردادهای عرضه می

در این بین سعی شده است تا ریسک موجود با مفهوم پایداری که امروزه  دهد.اطمینان از تقاضا و نوسانات قیمت را کاهش می
به منظور رسیدن  باشد درآمیخته شده تا به پختگی کامل برسد و به حقیقت نزدیک شود.ر مییکی از فاکتورهای مورد توجه  بازا

به این هدف سعی شد تا با قراردادن تمامی این فاکتورها در کنار هم مفهوم جدیدی از قراردادها شکل بگیرد که نیاز صنایع مختلف 
داز جدیدی از روابط بین خریدار و تامین کننده را ترسیم کرده و رسیدن تواند چشم انتوجه به این نوع قراردادها می را برطرف سازد.

در انتها نیز سعی شده است تا با ایجاد محاسبات و  به یک توافق جامع براساس منافع مشترک و قدرت مذاکره را افزایش دهد.
  ر صنایع به نحو صحیح استفاده کرد.های واقعی از صنایع مختلف حل مدل صورت پذیرد تا بتوان از نتایج این پژوهش دتحلیل

.ریسک ؛قرارداد  ؛پایداری ؛تقاضا ؛تسهیم ریسککلمات کلیدی: 

مقدمه -1

امروزه زنجیره های تامین به دلیل ظهور بازارهای جدید و افزایش رقابت جهانی، ناچار به تغییر استراتژی های مدیریت 

تامین و بروز عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات افزایش عدم قطعیت در زنجیره  .]1[اندریسک شده

تکنولوژی و غیره، سازمانها را مجاب به صرف منابع برای پیشبینی تقاضا، تامین و عدم قطعیت های داخلی سازمان کرده 

در زنجیره تامین ها موجب شده تا مسئله مدیریت ریسک ها و عوامل ایجاد کننده ریسکاست. توجه به این عدم قطعیت

باشد. در انعطاف پذیری در مقابل نوسانات تقاضا و قیمت، از مهمترین چالش های مدیریت زنجیره می .]2[مطرح شود

شود. واقع این عدم قطعیت موجود در تقاضا و قیمت است که باعث مواجهه تامین کنندگان و نیز خریداران، با ریسک می

های مختلف قراردادها و توافقات حقوقی، تضمین هایی برای اید از طریق مکانیسمبه همین دلیل زنجیره های تامین ب

ند بازپرداخت، انعطاف فرآیندهای قراردادی زنجیره تأمین که عدم قطعیت تقاضا مان .]3[کاهش ریسک به دست بیاورند 

بحث قرار گرفته است. با این  ، تقسیم سود و بازده کامل را نشان می دهد، در ادبیات موردپذیری کمیت، تقسیم درآمد

 .وجود، حوزه قراردادهای زنجیره تأمین تحت عدم اطمینان قیمت توجه دانشگاهی کمتری را به خود جلب کرده است

این چالشهای مطرح شده و نیز رشد فشار مصرف کنندگان و هزینه های زیست محیطی باعث شده است که بسیاری از 

یره تامین حرکت کرده و معیارهای جدیدی را در عملیات خود مد نظر قرار دهند. این سازمانها به سمت پایداری در زنج

تواند مسائل اجتماعی و زیست محیطی را نیز شامل شود.  پایداری سیستم معیارها عالوه بر الزامات سودآوری شرکت، می

پاسخگویی به محیط است و از آنجا که به طور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و 
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محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فرایند پویا و حساس 

 .]4[باشد

مدل پیشنهادی -2

 نظر در برای محدود افق یک در محصول، مونتاژ در نیاز مورد خرید و تامین اجزای مختلف های هزینه با خریدار یک

 تقاضا قطعیت بینی است با عدم پیش قابل متغیر و غیر تقاضا که صنایع معمول ماهیت دلیل به کننده بگیرید. تامین

 خریدار برای پایدار خرید یک هزینه ریسک، هدف ارائه گذاری اشتراک به قراردادِ شود. در چنین شرایطی درمی مواجه

 بیشینه برای مناسب قرارداد مقدار یک شناسایی با است، که این مهم تنها کننده تامین برای معقول سفارش مقدار یک و

 .]6][5[شودمی حاصل SC سازی سود

 هزینه مذاکره شده، قیمت یعنی پارامتر مستقل از هم سه شامل  "مطلوب مقدار" یک برای قرارداد مدل ترتیب، این به

 فروشی عمده هزینه: است وابسته مالی منبع دو به مدل این هزینه جریمه خواهد بود. حساسیت و فروشی عمده های

 دوی این متعهد شده در کمیت ، که هر مقدار حداقل سفارش عدم برای جریمه هزینه شده و متعهد مقدار برای حداقل

 بینی پیش انتظار را با مورد سفارش شوند .این مدل ابتدا مقدارمی ارائه فروشنده توسط گذاری قیمت اساس بر ها هزینه

 سفارش ها یکسان خواهد بود. سپس با توجه به مقدارکند که این میزان برای تمام دورهگذشته تعیین می اساس بر تقاضا

حس خریدار نسبت به و حس مشتری به قیمت، میزان پتانسیل بازاردست آمده و با توجه به پارامترهای انتظار به مورد

 شود. پیش ارائه مدل مسئله تعریف شده، فرضیات مد نظر بیان میشود:می ، میزان پایداری تعیینپایداری )سبزبودن(

شود .فرض می ثابت قرارداد زمان در نگهداری و سفارش های هزینه-1

دارد. قرارداد قرار افق طول در خریدار توسط شده بینی تقاضای پیش حداکثر و حداقل بین همیشه قرارداد مقدار -2

 ماکزیمم کردن مقدار و خریدار برای خرید هزینه هدف از مدل سازی مسئله، کمینه کردن کلبا توجه به فرضیات باال 

باشد .می کننده تامین برای تعهدات

Qi  دوره برای شده بینی پیش تقاضای =مقدار i قرارداد افق ام در

Qminقرارداد افق یک در انتظار مورد تقاضای =حداقل 

Qmaxقرارداد افق در انتظار مورد تقاضای =حداکثر 

Ceاست)قیمت خرده فروشی(. شده ارائه کننده تامین توسط شده گذاری =قیمت

Cqقرارداد تعداد برای فروشی عمده های =هزینه 

Cnهزینه کمترین برای مذاکره مجازات =هزینه 
شده ذکر قیمت به مذکور فروشی عمده هزینه =نسبت 
شدهنقلقیمتبهمذکورمجازاتهزینه=نسبت

Qمذاکره در اولیه سفارش =مقدار 

 برای تقاضا بینی پیش از Qmax و شود. می تعیین Qmin اساس بر کننده تامین و خریدار توسط کمیتی تنوع محدوده

 پذیری انعطاف با Q واحدهایبرای قرارداد امضای با خریدار توسط پذیری انعطاف ،گزینهاست شده بینی پیش قرارداد افق

مورد Q < q < (1+ μ) Q (μ – 1)که طوری به ،μ عامل یک با واحد q واقعی مرتبه به Q اولیه تغییر دستورالعمل برای

 مدل عنوان به  *Q بهینه مقدار تعهد برای Z خرید، کل هزینه رساندن حداقل به برای هدف تابع .گیرداستفاده قرار می

 است: شده ارائه زیر در خطی

(1) 
 

12

1
* ( _ )* [ * ( _ )* ]i q i e i i q i n

i
z x Q c Q Q c y Q c Q Q c
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(2) 
(3) 

(4)  

𝛼 = 𝑓(𝑄) (5)   
𝛽 = 𝑓(𝑄) (6)  

𝑥𝑖 = {
1 𝑖𝑓 𝑄𝑖 > 𝑄
0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(7)  

𝑦𝑖 = {
1 𝑖𝑓 𝑄𝑖 ≤ 𝑄
0 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 (8)  

𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 = 1 ; 𝑥𝑖  ،𝑦𝑖 ∈ (0،1)                (9)     
𝑄 = 𝐴 − 𝐵𝐶𝜀 + 𝜆𝑉   (10)  

 خریدارو نظم تحت یا و سفارش از بیش گیریم که یامی نظر در را ساالنه قرارداد یک مسئله است که هدف تابع (1)معادله

حالتی درماه می باشد. بخش اول این تابع برای  دوره هر برای بود. مقدار است، خواهد شده قراردادی که متعهد به توجه با

است که مقدار تقاضای پیش بینی شده برای یک دوره بیشتر از مقدار سفارش مذاکره شده باشد. بخش دو نیز برای 

حالتی است مقدار تقاضای پیش بینی شده کمتر از مقدار سفارش مذاکره شده باشد. بنابراین هدف مسئله کمینه سازی 

ت قیمت سفارشات جدید در حالت کمبود در سفارشات است. های ناشی از سفارشات کنسل شده و تفاومجموع جریمه

ی حداقلی و حداکثری هر دوره باید در محدوده برای شده بینی پیش تقاضای مبین این مسئله است که مقدار( 2)معادله

 نسبت هزینه های مذاکره شده عمده فروش و هزینه جزیمه برای مقدار کاسته (6)تا ( 3)تعریف شده باشد. معادالت 

باشند.می Qدهد، که این مقادیر تابعی از متغیر شده از سفارشات به قیمت تعیین شده توسط تهیه کننده را نشان می

که  دهددوره تنها یکی از دو حالتِ هزینه ی اضافی سفارش بیشتر و جریمه ناشی از کاهش سفارشات رخ می هر برای

( مقدار 10چنین محدودیت )هم دهند.متغیرهای باینری مربوط به این محدودیت را نشان می (9)و ( 8)، (7) توابع

 باشد.سفارش می

نتایج محاسباتی و تحلیل مدل -3

و نیز با توجه به این که مراجع مذکور از  [8]و  [7]های مراجع با توجه به تشابه مدل ارائه شده در این پژوهش، به مدل

کنند، لذا پارامترهای مد نظر بر اساس این دو مرجع انتخاب شده است. بنابراین پارامترهای موردهای مطالعاتی پیروی می

 مسئله برای مقدار تقاضای پیش بینی شده برای هر دوره عبارتند از :
مقدار تقاضا براساس دوره: ( 1)جدول

121110987654321i
1399112611912712189125112107102134Qi

واحد، قیمت تعیین شده برای هر واحد  140و  90چنین حداقل و حداکثر مقدار تفاضا برای هر دوره به ترتیب برابر با هم

min maxiQ Q Q 

*q ec c

*q ec c
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و نسبت جریمه به هزینه مذاکره شده برای هر  1تا 75/0واحد، نسبت هزینه مذاکره شده به قیمت هر واحد بین  100

 باشد.می25/0تا  0واحد لغو شده برابر با 

 اعتبار و اهیتم براساس تواند می اما شود، می گرفته نظر در سازی مدل برای ماهه 12 دوره یک عنوان به قرارداد افق

دیر بدست آمده پس از حل آن با نرم افزار لینگو و تحلیل نتایج پرداخته شده و مقایسه ی بین مقا .کند تغییر صنعت

 پذیرفته است . توسط خود مقاله و نتایج بدست آمده توسط گروه انجام
 βو α(: مقدار تقاضا براساس ضرایب 2جدول )

iQ
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 

1181261261271280.75 

1041081211231260.80 

1031031101221260.85 

1081021081211250.90 

96 102 102 102 122 0.95 

توسط تصمیم گیرنده تعیین شده باشند. حال چنانچه و سناریوهای مطرح شده برای حالتی بودند که پارامترهای 

)این دو پارامتر تابعی از  )f Q رت جدولبهینه مسئله به صوها در بازه مذکور قرار داشته باشد، حل باشند و مقادیر آن

 ( خواهد بود.3)
 βو α ،(:  مقادیر بهینه تقاضا3جدول)

*Q

1120.1120.91
1210.070.87
1270.050.85
14000.8

∗𝑄 112حال با در نظر گرفتن جواب نخست بهینه، یعنی  برای پارامترهای  0.3و  0.4و همچنین مقادیر عددی   =

شود. الزم به ذکر است که با توجه به فرم حس مشتری به قیمت و حس خریدار به پایداری، سطح پایداری تعیین می

.ی کامال خطی داردرابطه، میزان سطح پایداری با قیمت خرده فروشی (10)خطی معادله 
vو   p(:  مقادیر بهینه 4جدول)

P6065707580859095100
V46.66753.3336066.66773.3338086.66793.333100زمایشى
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v نسبت به p نمودار رگرسیون : (1شكل )

بندینتیجه و جمع -4

ها و تیطعقعدم  شیافزا لیبه دل مختلف یبا شرکا کیاستراتژ یهایهاتحاد جادیا قیمتقابل از طر یوابستگ شیافزا

ضا و تقا نانیعدم اطم سکیر عیتوزمقاله به منظور نیاست. ا ی شدهضرور یتجارت جهان یایخطرات موجود در دن

 زنجیره تامین که کندیم شنهادیرا پ سکیر میقرارداد تقس کی، زنجیره تامین مختلف  نفعانیذ نیدر ب متینوسانات ق

 تواند مبنایی برایمیاد قرارد این نوع .سازدمحیا می در معرض خطر کیاستراتژ یها قراردادهایمطالعه  یبرا را  آل دهیا

ود که در درنظر گرفته ششناخته شده و ناشناخته  یکاهش خطرها ه منظورمدت ب یطوالن نیتأم رهیزنج یقراردادها

شده است با ارائه  شنهادیپ نجایکه در ا سکیر میرارداد تقس. مدل قگیردصنایع مختلف تولیدی مورد استفاده قرار می

قدرت  هیره نظردربا دیدچشم انداز ج کی، به نیتأم رهیزنج یو همکار یطراح یها ییایدر مورد پو یرابطه ا دگاهید کی

 رانیکه مدرود یانتظار م سکیر سهیمقرارداد ت یو الگو افتهیکند. چارچوب روابط توسعه  یکمک م فروشندهو  داریخر

 در طول مذاکرات قرارداد کمک کند.  یرفتار یرا در درک بهتر جنبه ها زنجیره تامین

را بدرستی نشان دهیم و یک ارتباط مستقیم و  vو  Pوانستیم ارتباط میان چنین با تحلیل نمودار های رگرسیون تهم

 معناداری میان قیمت و سطح پایداری بدست آوریم.

چنین در نظر گرفتن ابعاد شود مطالعه برروی اندازه گیری ریسک و همرای عالقمندان پیشنهاد میبه منظور ادامه کار ب

ورد بررسی ممختلف پایداری اعم از اجتماعی و زیست محیطی به صورت جداگانه بررسی شده و در فضای رقابتی صنایع 

 قرار گرفته شود.
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ر با در تحلیل مبتنی بر نظریه بازی برای مدل قرارداد تسهیم درآمد در زنجیره تامین پایدا

نظر گرفتن ریسک

 2ابوذر جمشیدوند،  1ایمان پوربابا

  yahoo.com@iman.pourbaba ؛ نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1
jamshidvand@gmail.com؛ و تحقیقات راهبردی عالی دفاع ملی و پژوهشگاه دانشگاه، دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی2

چكیده

به همین  ،گوناگون داردوانی در صنایع باشد و کاربردهای فراترین قراردادها در زنجیره تامین میقرارداد تسهیم درآمد یکی از مهم
و اصل اساسی دخاطر سعی شد تا یک تحلیل جامعی با توجه به شرایط روز یعنی در نظر گرفتن اصول پایداری و ریسک به عنوان 

درآمد را فرموله کرده  و قابل توجه در نظرگرفته شود. در این مقاله ما برآن شدیم تا با درنظرگرفتن اصول ذکر شده قرارداد تسهیم
های موجود در طراحی انواع قراردادهای عرضه در یسک بازیگران قرارداد را نیز در نظربگیریم. همواره یکی از مهم ترین چالشو ر

شود که در نهایت  نظر گرفتن سود دو طرف بوده است که معموال باعث بروز اختالفات فراوانی مابین افراد درگیر در قرارداد می
کاهند که این خود باعث عدم تداوم قراردادها و حتی کامل نشدن پروژه ها ود برآوردی خود میخریدار و فروشنده از مقدار س

ریه بازی استفاده از نظ ،شود. اما می توان با ایجاد سازوکارهای در حل مدل از این مورد جلوگیری کرد که راه حل ما برای حلمی
های ر نهایت تحلیلرفتن فروشنده به عنوان رهبر مدل را حل کرده و دها و به صورت مشخص بازی استکلبرگ می باشد. ما با درنظرگ

 .خود را در راستای بهبود مدل و بیان نتایج به کار بستیم

.استکلبرگ ؛سکیر ؛ها یباز هینظر ؛تسهیم درآمد ؛پایداریکلمات کلیدی: 

مقدمه -1

بیشتر مورد توجه شرکت های تولیدی قرار  مسائل اجتماعی و زیست محیطیامروزه با توجه به بحران گرمایش زمین 

این نیاز سبب شده است تا زنجیره به محصوالت زیست سازگار تمایل دارند.  بیش از قبل مشتریان گرفته است و از این رو

 های اخیر ایندر سال. تامین را نیز تحت شعاع خود قرار دهد و مفهومی به نام زنجیره تامین پایدار در محافل ایجاد شود

هم چنین در دهه اخیر به دلیل بحران های مالی و  مفاهیم به حوزه طراحی قراردادهای عرضه نیز نفوذ پیدا کرده است.

شود. تمامی این موارد ما را برآن داشت تا با در تغییرات ناگهانی در زنجیره تامین مفاهیم ریسک بسیار مهم تلقی می

احی قراردادهای عرضه با توجه به نیاز حال حاضر دنیا باشیم و یکی از مهم نظرگرفتن این مفاهیم نوظهور به دنبال بازطر

ترین قراردادهای مورد استفاده در ایران و جهان یعنی قرارداد تسهیم درآمد را برای این هدف برگزیدیم. به منظور حل 

ین گونه قراردادها استفاده های حل امدل هایی در این دست نیز راه حل های زیادی وجود دارد و یکی از بهترین روش

 است. 1از نظریه بازی ها به خصوص مدل استکلبرگ

مدل  ارائهپس به سهای انجام شده ذکر شود و ها و پژوهشدر این مقاله سعی شده است ابتدا مقدمه ای شامل تعریف

چنین پیشنهادهایی به منظور ادامه فعالیت در این پرداخته شود و در انتها نیز نتیجه گیری از تحلیل های بکاررفته و هم

 است.زمینه آورده شده

1 Stakelberg 
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مدل پیشنهادی -2

و سپس مساله های قبل و به منظور فهم بیشتر مدل ابتدا به تعریف متغیرهای با توجه به اهداف یاد شده در قسمت

 .دشبه بیان مدل پیشنهادی پرداخته خواهد  و در انتها  شودگرفته میات استفاده شده را در نظرفرضی

متغیرهای تصمیم -2-1

P   قیمت خرده فروش

q  )مقدار تولید فروشنده )تولیدکننده

θ سطح پایداری

       w)قیمت فروش کلی )فروشنده

k  میزان تسهیم درآمد

پارامترهای مدل -2-2

     C قیمت فروش تولید کننده

BΠ    میزان سود خریدار

SΠ  میزان سود فروشنده

I  )هزینه سرمایه گذاری به منظور پایداری )برعهده فروشنده

A  میزان پتانسیل بازار

B   حس مشتری به قیمت

α )حس خریدار نسبت به پایداری )سبزبودن

(1)2

,
{(1 ) ( ) }S W

Max Max K Pq w C q I


      

(2)
arg max {( ( )) BBq kP P w q      

(3)

2( ) (1 ) ( ) SS k Pq w C q I       

(4)
q A BP   

(5)
0A Bw 

توان گفت که در واقع محدودیت یک همان تابع هدف است و همان طور ها میآن ( و درتوضیح5(تا )1بط )با توجه به روا
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که پیشتر توضیح دادیم با توجه به مدل استکلبرگ فروشنده به عنوان رهبر انتخاب شد و به همین دلیل تابع هدف به 

دهد مورد نظر خود را افزایش میبعد از آنکه رهبر پارامترهای گیرد. منظور بیشینه کردن سود رهبر مورد استفاده قرار می

 کند.( در واقع حد سود او را مشخص می2رسدکه محدودیت ))که درواقع همان خریدار است( می حال نوبت به پیرو

کند که با توجه به پایداری در نظر گرفته شده در مدل سعی شده است ( در واقع مقدار تولید را مشخص می4محدودیت )

های مدل ( نیز که درواقع یکی از نوآوری5و در آخر محدودیت ) پایداری در مدل گنجانده شود. تا المان های مربوط به

 کند.در فهم مدل و کاهش ریسک ایفا می باشد که نقش مهمیریسک محصول باقی مانده تولیدی میبرای درنظرگرفتن 

 نتایج محاسباتی و تحلیل مدل  -3

 7چنین در این مقاله صورت گرفته است. هم R2019aافزار متلب نسخه  در ابتدا باید متذکر شویم که حل مدل با نرم

پارامتر را به صورت مستقیم مورد بررسی قراردادیم و پس از تحلیل نتایج با رگرسیون به این نتیجه رسیدیم که تنها دو 

اختصار آوردیم.  این نکته را نیز  بیشترین تاثیر را برروی قرارداد تسهیم درآمد دارندکه نتایج آنرا به  SΠ و   BΠ پارامتر 

باید یادآور شویم که در جداول مقادیر بدست آمده مقدار تابع هدف حل اولیه به صورت مقدار درصد تغییرات صفر 

 دارد.  1/4228مشخص شده است که مقداری برابر با 

 B Π( تحلیل پارامتر 1

چنین برای جدول تحلیل در نظر گرفته شد و هم 528 [9]مقدار این پارامتر با توجه به مراجع در نظرگرفته شده 

 توان متصور شد.را می 1094تا  215حساسیت آن نیز مقادیری بین 
 در قرارداد تسهیم درآمد B Π تحلیل حساسیت پارامتر: ( 1 جدول)

P q Θ W K درصد تغییرات Π B مقدار تابع هدف 

93/1  0 0 62/3  36/.  80 1094 0 

05/2  0 0 91/2  45/.  60 912 0 

28/51  78/48  22/1  77/35  0 40 760 1/3996  

79/73  21/26  0 9/69  28/0  20 634 86/3902  

28/51  78/41  22/1  59/40  0 0 528 1/4228  

28/51  78/48  22/1  88/93  1 -20 422 1/4334  

28/51  78/48  22/1  44/95  1 -40 337 1/4419  

7/85  37/14  48/1  99/66  0 -60 269 41/2118  

28/51  78/48  22/1  45/84  73/0  -80 215 1/4541  
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 wنسبت به متغیر  ΠBنمودار رگرسیون ( : 1)شكل 

 

 بندینتیجه و جمع -4

سیم شود که هم در این مقاله دغدغه اصلی ما این بود که سود حاصل از قرارداد استراتژیک تسهیم درآمد به صورتی تق

داد در بهترین خریدار و هم فروشنده به بیشترین سود خود با توجه به متغیرهای انتظاری خود برسند و به نوعی قرار

را برای او  Θو  w روشنده را به عنوان رهبر درنظرگرفته و دو متغیرحالت خود قراربگیرد. برای رسیدن به این خواسته ف

گرسیون به این نتیجه ردرنظر گرفتیم . پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار متلب و بررسی نتایج با استفاده از تحلیل 

ند و از این نظر بیشترین تاثیر را هم بروی تابع هدف و هم بروی سایر متغیرها دار   SΠ و   BΠرسیدیم که دو پارامتر 

این مقاله مقادیر پایداری را به  در انتها باید این نکته را یادآور شویم که ما در باشند.جزو تاثیرگذار ترین پارامترها می

عوامل پایداری مانند اجتماعی و محیط زیست به  زتوان این مقدار را برای هریک اصورت یک متغیر لحاظ کردیم اما می

شود که ریسک را محاسبه کرده و تاثیر این عامل را برروی قراردادها چنین پیشنهاد میصورت تک تک درنظر گرفت و هم

 بررسی نمود.
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 چكیده

، مفهوم بهترین و ایریزی خطی اعداد بازهبرنامه ( به مسالهFNLPریزی خطی اعداد فازی)برنامه در این مقاله با تبدیل مساله
منظور نه عدد فازی را بهتعاریف بهترین و بدترین مجموعه فازی و جواب های بهی کنیم.ا معرفی میر FNLPبدترین جواب بهینه 

یبی های بهینه تقراز قضایا و تعاریف مربوط به جواببرخی  ، همچنینکنیممطرح می را فازی ریزی خطی اعدادبرنامه حل مساله
 .کنیماعداد فازی را معرفی می

 .ریزی خطی عدد فازیهای برنامهجواب ؛جواب بهینه ؛عدد فازی ریزی خطیبرنامه ؛عدد فازی :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

 نهیکردن جواب به دایاست که با پ اتیاضیر یو کاربرد ینظر یهاجنبه نیاز مهم تر (LP)یخط یزیرکه برنامه میدانیم

منجر به ظهور  جود دارد کهو یقطع ریغ بیضرا LPدر  یگاه. سر و کار دارد یخط یو مساو ینامساو ودیمجموعه ق

 ،باشند یاعداد فاز  FLP یفاز بی. اگر ضرارددا یفاز بیضر کیکه حداقل  شودیم (FLP) یفاز یخط یزیربرنامه

 انجام شده است. یادیز یهاپژوهش نهیزم نیدر ا .ندیگویم (FNLP) یاعداد فاز یخط یزیبرنامه ر FLPآنگاه به 

، 2000در سال . [7]کرد  قیتحق یو فاز یابا اعداد بازه یفاز یخط یزیربرنامهه المس در مورد Tong  ،1994در

Buckley وFeuring  یهاریکه تمام پارامترها و متغ یتماما فاز یخط یزیره برنامهالجواب مس افتنی یروش برا کی 

با استفاده از مفهوم  Maleki . [1]کرد جادیا یفاز یهایزیردر حل برنامه یهستند ارائه دادند که انقالب یآن اعداد فاز

 Veeramaniو Ganesan ،2006 ل. در سا[3]داد شنهادیپ یفاز یهاریبا متغ LPحل  یبرا یروش یاعداد فاز سهیمقا

 یفاز یخط یزیرو بدست آوردن جواب مسئله برنامه متقارن یاشامل اعداد ذوزنقه یفاز یخط یزیمسئله برنامه ر یرو

حل مسائل  یبرا ییهاروش Lotfi ،2009در .[5]کار کرد حیصح یخط یزیرآنها به مسئله برنامه لیبه تبد ازیبدون ن

را براساس مجموعه  یتماما فاز یخط یزیرروش برنامه Fan ،2013و2012در .[6]داد شنهادیپ یتماما فاز یزیربرنامه

 تیرشته فعال نیدر ا یادیز زمحققانین رایاخ .[4,3]و تابع هدف توسعه داد ودیموجود در ق یرقطعیشده غ انیب یفاز یها

با استفاده از مسائل  یفاز یخط یزیرحل مسئله برنامه یبرا دیجد تمیالگور کی Ezzati ،2015کرده اند بعنوان مثال در 

 یدگیچیپ زانیبدست آمده اما م یفاز یخط یزیرراجع به جواب برنامه یادیز جیاگرچه نتا .[2]چند هدفه ارائه داد یخط

محدود  یا ژهیو ریمقاله به مقاد سندگانینو FLPمقاالت مربوط به جواب  یدر بعض پابرجاست. FLPساختار جواب  یباال

با ساختار ساده اند. در  یاز اعداد فاز یهستند که نوع خاص یمثلث ای یا، ذوزنقهیازاعداد ف بیشده اند که در آن ضرا

به روش  میو مراجعه مستق یفاز یهاکردن مجموعه یجواب را با معرف سندگانینو FLPمقاالت مربوط به جواب  یبعض

 یمقاله سع نیکنند. در اینم نعکسرا م FLPبدست آورده اند که بطور کامل مفهوم جواب  یخط کیکالس یزیربرنامه
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جواب  یامعن ینیرا که بطور ع ییو جواب ها میرا برطرف کن FLPPشده است نواقص موجود در مطالعه ساختار جواب 

FLPP میکند ارائه ده یرا منعکس م. 

 تبدیل برنامه ریزی خطی فازی به برنامه ریزی خطی بازه ای -2

 :میریگ یرا در نظر م ریز یفاز یخط یزیبرنامه ر
 

                                 (1)                                   {   min 𝒄
𝑻𝒙                           

  𝑠. 𝑡.  𝐴𝒙 ≥ 𝒃, 𝒙 ≥ 0        
   

𝐴 و 𝒄𝑻 ترانهاده ماتریس است.  = [𝑎𝑖𝑗]𝑚×𝑛 ∈ 𝐹
𝑚×𝑛, 𝒃 = (𝑏𝑖)𝑖=1𝑚 ∈ 𝐹𝑚, 𝒄 = (𝑐𝑖)𝑖=1𝑛 ∈ 𝐹𝑛 

تبدیل می  (INLPP)برنامه ریزی خطی اعداد بازه ای را به (FNLPP) برنامه ریزی خطی اعداد فازی در قدم اول

 uبا ضرایب اعداد فازی  rاز مجموعه های سطح    𝑢(𝑟)و 𝑢(𝑟)کالسیک که دارای کران های  LPباتوجه به کنیم.
.𝑢(𝑟)]هستند ، هر مقدار بازه بسته را بصورت  𝑢(𝑟)] .نمایش می دهیم 

       u  مجموعه فازی از یکR است، 𝑢: 𝑅 → r [𝑢]𝑟مجموعه سطح   [0,1] = {𝑥 ∈ 𝑅: 𝑢(𝑥) ≥ 𝑟}  را برای هر

0[𝑢]نشان می دهیم که  0[𝑢]را با  uمشخص می کنیم و بستار مجموعه تکیه گاه  uمجموعه فازی  = 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑢  اگر .

u  مجموعه نرمال و محدب فازیR  باشد𝑢(𝑥) نیمه پیوسته است و[𝑢]0 آنگاه  ؛فشرده استu  عدد فازی یک بعدی

 نشان می دهیم. 𝐸)یا به اختصار عدد فازی( نامیده می شود و مجموعه ای از همه اعداد فازی را با 

𝑢اگر  :2-1قضیه ∈ 𝐸  باشد آنگاه𝑢(𝑟)  و𝑢(𝑟)  هستند که در شرایط زیر صدق می کنند: [0,1]دو تابع روی 

(1) 𝑢(𝑟)  است. [0,1]تابع پیوسته از چپ و غیرنزولی روی 
(2) 𝑢(𝑟)  است. [0,1]تابع پیوسته از چپ و غیرصعودی روی 
(3) 𝑢(1) ≤ 𝑢(1) 
(4) 𝑢(𝑟)  و𝑢(𝑟)  درr=0 .پیوستگی راست دارند 

منحصر بفرد موجود است  uآنگاه یک  ؛برقرار باشند 4تا1در شرایط  [0,1]روی  𝑢(𝑟)و  𝑢(𝑟)برعکس، اگر توابع 

𝑟بطوریکه برای هر  ∈ [0,1] [𝑢]𝑟 = [𝑢(𝑟), 𝑢(𝑟)]  و  [𝑢]0 = ⋃ [𝑢(𝑟), 𝑢(𝑟)]0<𝑟≤1 ⊂ [𝑢(0), 𝑢(0)]  

𝑢می دانیم که برای هر ∈ 𝐸،[𝑢]𝑟  یک بازه بسته است که بصورت[𝑢(𝑟), 𝑢(𝑟)]  نشان می دهیم. اگر𝑢, 𝑣 ∈ 𝐸 

𝑢و ≥ 𝑣 ⇔ [𝑢]𝑟 ≥ [𝑣]𝑟  آنگاه برای هر𝑟 ∈  داریم: [0,1]
𝐴𝑥 ≥ 𝑏 ⇔ [𝐴𝑥]𝑟 ≥ [𝑏]𝑟 
𝑢0 = min 𝑐

𝑇𝑥 ⇔ [𝑢0]
𝑟 = [min 𝑐𝑇𝑥]𝑟   

𝒙بنابراین اگر ∈ 𝑅𝑛 باشد می توانیم FNLPP(1) :را به مساله زیر تبدیل کنیم 

{
[min 𝑐𝑇𝑥]𝑟                    
𝑠. 𝑡  [𝐴𝑥]𝑟 ≥ [𝑏]𝑟, 𝑥 ≥ 0

 

𝒙بعالوه، اگر = (𝑥𝑗)𝑗=1
𝑛

∈ 𝑅𝑛  باشد از𝐴𝑥 = (∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 )

𝑖=1

𝑛
 داریم: 

[𝐴𝑥]𝑟 = [(∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛

𝑗=1
)
𝑖=1

𝑛

]

𝑟

 

            = ([∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛

𝑗=1
]

𝑟

)
𝑖=1

𝑛

 

            = (∑ [𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗]
𝑟𝑛

𝑗=1
)
𝑖=1

𝑛
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            = (∑ [𝑎𝑖𝑗]
𝑟
𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1
)
𝑖=1

𝑛

 

           = [𝐴]𝑟𝑥 
 

𝑟برای هر  ∈ [0,1]  

[min 𝑐𝑇𝑥]𝑟 = [min∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛

𝑖=1
]
𝑟

 

                      = [min∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛

𝑖=1
(𝑟),min∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
(𝑟)] 

                     = 𝑚𝑖𝑛 [∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛

𝑖=1
(𝑟),∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
(𝑟)] 

                     = 𝑚𝑖𝑛∑ [𝑐𝑖𝑥𝑖]
𝑟

𝑛

𝑖=1
 

                     = 𝑚𝑖𝑛∑ [𝑐𝑖]
𝑟𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
 

                     = 𝑚𝑖𝑛[𝑐𝑇]𝑟𝑥 
 زیر تبدیل کنیم: (ILPP)را به مساله برنامه ریزی خطی اعداد بازه ای  FNLPP(1)حاال می توانیم مساله 

(2) {
min[𝑐𝑇]𝑟𝑥                           

𝑠. 𝑡.   [𝐴]𝑟𝑥 ≥ [𝑏]𝑟, 𝑥 ≥ 0
                                                 

 rبهترین و بدترین جواب بهینه مفهوم  -1. 2

 را مورد بحث قرار می دهیم. FNLPPدر ادامه قصد داریم ساختار جواب      

𝐴فرض کنید:  2-2قضیه ∈ 𝐹𝑚×𝑛   و𝒃 ∈ 𝐹𝑚  آنگاه برای هر ،𝑟 ∈ 𝐴𝑥با قیود   rبیشترین و کمترین برد   [0,1] ≥

𝑏, 𝑥 ≥  بصورت زیر تعریف می شود:  0

𝜒𝑚𝑎𝑥
𝑟 = {𝑥|𝐴(𝑟)𝑥 ≥ 𝑏(𝑟), 𝑥 ≥ 0} 

 و

𝜒𝑚𝑖𝑛
𝑟 = {𝑥|𝐴(𝑟)𝑥 ≥ 𝑏(𝑟)𝑥, 𝑥 ≥ 0} 

𝐴برای و  ∈ 𝐹𝑚×𝑛, 𝒃 ∈ 𝐹𝑚, 𝒄 ∈ 𝐹𝑛  و𝑟 ∈ [0,1] ،  
                                                    𝑍(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑟) = 𝑚𝑖𝑛{𝑐𝑇(𝑟)𝑥 ∶  𝐴(𝑟)𝑥 ≥ 𝑏(𝑟), 𝑥 ≥ 0, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛} 

 و

𝑍(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑟) = 𝑚𝑖𝑛{𝑐
𝑇
(𝑟)𝑥 ∶  𝐴(𝑟)𝑥 ≥ 𝑏(𝑟), 𝑥 ≥ 0, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛}  

 را تعریف می کنیم.

𝒄فرض کنید : 3-2تعریف ∈ 𝐹𝑛, 𝒃 ∈ 𝐹𝑚 , 𝐴 ∈ 𝐹𝑚×𝑛  باشد، در اینصورت𝑍(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑟)  و𝑍(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑟)  را به

 می نامیم. FNLPP(1)برای   rترتیب مقادیر بهینه بهترین و بدترین 

∗𝒙اگر ∈ 𝑅𝑛 بطوریکه موجود باشد ،𝐴(𝑟)𝑥∗ ≥ 𝑏(𝑟) , 𝒙∗ ≥ ∗𝑐(𝑟)𝑥باشد، به این ترتیب  0 = 𝑍(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑟) 

 بصورت زیر نمایش می دهیم:است و  FNLPP(1)برای  rبهترین جواب بهینه  ∗𝑥آنگاه می گوییم 
  𝑥𝐵(𝑟) = (𝑥1

𝐵(𝑟), 𝑥2
𝐵(𝑟),… , 𝑥𝑛

𝐵(𝑟))𝑇 
∗𝐴(𝑟)𝑥و همینطور اگر  ≥ 𝑏(𝑟), 𝒙∗ ≥ ∗𝑐(𝑟)𝑥باشد و 0 = 𝑍(𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑟)  آنگاه می گوییم𝑥∗  بدترین جواب

 است . نمایش آن بصورت زیر است: FNLPP(1)برای  rبهینه 
  𝑥𝑊(𝑟) = (𝑥1

𝑊(𝑟), 𝑥2
𝑊(𝑟),… , 𝑥𝑛

𝑊(𝑟))𝑇 
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س کند، ابتدا تعریف زیر را مل منعکرا بطور کا FNLPP برای یافتن تعریفی از جواب فازی که بتواند مفهوم جواب

 می کنیم :   معرفی 
𝒄 فرض کنید  : 4-2تعریف ∈ 𝐹𝑛, 𝒃 ∈ 𝐹𝑚 , 𝐴 ∈ 𝐹𝑚×𝑛و𝑥𝐵(𝑟) = (𝑥𝑖

𝐵(𝑟))
𝑖=1

𝑛   بهترین جواب بهینهr 

𝑥𝑊(𝑟)و = (𝑥𝑖
𝑊(𝑟))

𝑖=1

𝑛
 nباشد، آنگاه بردارهای ستون مجموعه فازی   FNLPP(1)برای  rبدترین جواب بهینه  

𝑢𝑥𝑖)عدیب
𝐵)

𝑖=1

𝑛
= 𝑢𝑥𝐵 :را بصورت زیر تعریف می کنیم 

𝑢𝑥𝑖
𝐵(𝑡) = {

𝑠𝑢𝑝 {𝑟 ∈ [0,1]: 𝑡 ∈ [𝑥𝑖
𝐵(𝑟), 𝑥𝑖

𝐵(𝑟)]} , {𝑟 ∈ [0,1]: 𝑡 ∈ [𝑥𝑖
𝐵(𝑟), 𝑥𝑖

𝐵(𝑟)]} ≠ ∅

                                       0                         , {𝑟 ∈ [0,1]: 𝑡 ∈ [𝑥𝑖
𝐵(𝑟), 𝑥𝑖

𝐵(𝑟)]} = ∅ 
, 𝑡 ∈ 𝑅 

𝑢𝑥𝑖به همین طریق
𝑊(𝑡)  تعریف میشود.نیز 

 i=1,2,…nخصوص اگر به ازایب ؛هستند FNLPP(1)بهترین و بدترین جواب بهینه مجموعه فازی 𝑢𝑥𝑊و  𝑢𝑥𝐵آنگاه 

𝑢𝑥𝐵و𝑢𝑥𝑊 ∈ 𝐸 ، .باشند 

بهترین و بدترین جواب بهینه مجموعه فازی را که تعریف کردیم، دارای میتوان گفت  FNLPPدرباره ساختار جواب 

است که بطور کامل می تواند مفهوم صحیح تری را نسبت به جواب های پیشین  FNLPPویژگی های خاص جواب 

 در ادامه قضایایی برای رفع نواقص احتمالی ارائه می دهیم. منعکس کند. بهرحال، هنوز هم دارای نواقصی است.

𝒄 فرض کنید : 5-2قضیه  ∈ 𝐹𝑛, 𝒃 ∈ 𝐹𝑚 , 𝐴 ∈ 𝐹𝑚×𝑛و𝑥𝐵(𝑟) = (𝑥𝑖
𝐵(𝑟))

𝑖=1

𝑛
برای  rبهترین جواب بهینه  

FNLPP(1)  باشد. اگر برای هرi=1,2,…,n ،𝑥𝑖
𝐵(𝑟)  یکنوای از چپ پیوسته باشد و در  [0,1)رویr=0  از راست

𝑢𝑥𝐵پیوسته باشد، آنگاه  = (𝑢𝑥𝐵)𝑖=1
𝑛

 i=1,2,…,nاست و به ازای هر  FNLPP(1)بهترین جواب بهینه عدد فازی برای  

: 

(1) [𝑢𝑥𝑖𝐵]
𝑟
= [𝑥𝑖

𝐵(𝑟), 𝑥𝑖
𝐵(1)]  𝑟 ∈ (0,1] غیرنزولی است                

(2) [𝑢𝑥𝑖𝐵]
𝑟
= [𝑥𝑖

𝐵(1), 𝑥𝑖
𝐵(𝑟)]  𝑟 ∈ (0,1] غیرصعودی است                

    بهینه فازی نیز تعریف کرد.و به طریق مشابه قضیه فوق را میتوان برای بدترین جواب 

𝒄 فرض کنید : 6-2قضیه  ∈ 𝐹𝑛, 𝒃 ∈ 𝐹𝑚 , 𝐴 ∈ 𝐹𝑚×𝑛  و برای هرi=1,2,…,n ،i  امین مولفه 𝑥𝑖
𝐵(𝑟)  بهترین

r 𝑥𝐵(𝑟)جواب بهینه  = (𝑥𝑖
𝐵(𝑟))

𝑖=1

𝑛
پیوسته و یکنوا باشد، آنگاه برای بهترین جواب بهینه عدد فازی  [0,1]روی   

𝑢𝑥𝐵 FNLPP(1)   ،:داریم 

[𝑢𝑥𝐵]
𝑟
= {𝑥𝐵(𝑠)|𝑠 ≥ 𝑟} 

 داریم: 𝑢𝑥𝑊و برای بدترین جواب بهینه عدد فازی  
[𝑢𝑥𝑤]

𝑟 = {𝑥𝑤(𝑠)|𝑠 ≥ 𝑟} 
𝑥𝐵(𝑠)|𝑠}می دانیم که : 7-2تذکر ≥ 𝑟} و{𝑥𝑤(𝑠)|𝑠 ≥ 𝑟}  مجموعه ای از بهترین و بدترین جواب های بهینهs  را

. بنابراین قضیه فوق می گوید که بطور کلی مجموعه نیست  rبیان می کنند که سطح آن کمتر از  FNLPP(1)برای 

است و این گواهی بر منطقی بودن  FNLPP(1)برای  sبعنوان مجموعی از تمام جواب های بهینه سطح  rهای سطح 

 دالیل ما در تعریف بهترین یا بدترین جواب بهینه عدد فازی است.

 بهینه تقریبی فازی های جواب -2. 2

 𝑐(𝑟)و 𝑏(𝑟)و 𝐴(𝑟)هنگامی که مساله برنامه ریزی خطی فازی پیدا کردن جواب بهینه فازی درستدر یک بطور کلی، 

باشند، دشوار است. در ادامه روشی برای حل بهترین یا بدترین جواب بهینه تقریبی  rتوابعی از  𝑐(𝑟)و 𝑏(𝑟)و 𝐴(𝑟)و

 فازی ارائه می دهیم.
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𝒄فرض کنید  : 8-2تعریف  ∈ 𝐹𝑛, 𝒃 ∈ 𝐹𝑚 , 𝐴 ∈ 𝐹𝑚×𝑛 و𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑠 ∈ (0,1) (s  و )یک مقدار مثبت است

0رابطه  = 𝑟0 < 𝑟1 < 𝑟2 < ⋯ < 𝑟𝑠 < 𝑟𝑠+1 = 𝑥𝐵(𝑟𝑗)و  1 = (𝑥𝑖
𝐵(𝑟𝑗))𝑖=1

𝑛
و  𝑟𝑗ب بهینه بهترین جوا 

𝑥𝑊(𝑟𝑗) = (𝑥𝑖
𝑊(𝑟𝑗))𝑖=1

𝑛
آنگاه می گوییم  (j=0,1,2, … ,s,s+1)باشند  FNLPP(1)برای  𝑟𝑗بدترین جواب بهینه  

�̃�𝐵(𝑟) = (�̃�𝑖
𝐵(𝑟))

𝑖=1

𝑛
�̃�𝑊(𝑟)و   = (�̃�𝑖

𝑊(𝑟))
𝑖=1

𝑛
 .هستند FNLPP(1)جواب های بهینه تقریبی برای  

,𝑟1}با توجه به مجموعه  𝑟2, … , 𝑟𝑠}  که و این�̃�𝑖
𝐵(𝑟) i=1,2,…,n ,  تابع خطی بین نقاط(𝑟𝑗, 𝑥𝑖

𝐵(𝑟𝑗))  میتوان  ؛است

 گفت:

�̃�𝑖
𝐵(𝑟) =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑟

𝑟1
𝑥𝑖
𝐵(𝑟1) +

𝑟1 − 𝑟

𝑟1
𝑥𝑖
𝐵(0)  ,                                        𝑟 ∈ [0, 𝑟1]

𝑟 − 𝑟1
𝑟2 − 𝑟1

𝑥𝑖
𝐵(𝑟2) +

𝑟2 − 𝑟

𝑟2 − 𝑟1
𝑥𝑖
𝐵(𝑟1)  ,                             𝑟 ∈ (𝑟1, 𝑟2]

.

.

.
𝑟 − 𝑟𝑠−1
𝑟𝑠 − 𝑟𝑠−1

𝑥𝑖
𝐵(𝑟𝑠) +

𝑟𝑠 − 𝑟

𝑟𝑠 − 𝑟𝑠−1
𝑥𝑖
𝐵(𝑟𝑠−1)  ,               𝑟 ∈ (𝑟𝑠−1, 𝑟𝑠]

𝑟 − 𝑟𝑠
1 − 𝑟𝑠

𝑥𝑖
𝐵(1) +

1 − 𝑟

1 − 𝑟𝑠
𝑥𝑖
𝐵(𝑟𝑠)  ,                              𝑟 ∈ (𝑟𝑠, 1]     

 

�̃�𝑖به همین طریق 
𝑊(𝑟)  .را نیز میتوان تعریف کرد 

 نتیجه -3

را به مساله برنامه ریزی خطی  (1) دراین مقاله با توجه به قوانین مجموعه های اعداد فازی ، مساله برنامه ریزی خطی اعداد فازی

ه ایای کاربردی را ارائرا معرفی کردیم و بعضی قض r اهیم بهترین و بدترین جواب بهینهسپس مف، تبدیل کردیم (2)اعداد بازه ای 

معرفی شد و مفهوم جواب های بهینه تقریبی بهمراه تعاریف و قضایای مهم ساله برنامه ریزی خطی اعداد فازی، کردیم. برای حل م

  را مورد بحث قرار دادیم. ن آو بهترین و بدترین جواب تقریبی  FNLPPدر نهایت ساختار جواب 
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بندی در عملیات برداشت کشاورزیهای زمانمدلتوسعه 
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farshidjalalat@nit.ac.ir ؛گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشجوی کارشناسی ارشد1
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 چکیده
کشاورزی و کشاورزان با مشکالت زیادی  که است های کشاورزی و کمبود آب باعث شدههای اخیر افزایش جمعیت و کاهش زمینسالدر 

بندی بهینه، باعث بندی از اهمیت زیادی برای کشاورزان برخوردار است. از این رو اجرای یک برنامه زمانرو شوند. به همین دلیل زمانروبه

، افزایش بازده و کیفیت محصوالت کشاورزی خواهد شد. در این تحقیق، اورزی، کاهش آب مصرفی در کشاورزیهای کشزمیناستفاده بهتر از 

تعداد زمین کشاورزی وجود داردکه  n این مسألهاست. در  قرار گرفتهبررسی  مورد بندی برای برداشت محصوالت کشاورزییک مسئله زمان

صورت مسأله این مسأله به شود.های مختلفی دارند، انجام میآالت که ویژگیی توسط تعدادی از ماشینعملیات کشاورز  mزمین  در هر

است.  های کشاورزیزمینسازی حداکثر زمان تکمیل هدف آن کمینه مدل شده است کهپذیر جریان کارگاهی انعطاف زمانبندی در محیط

دهد که مدل ریاضی حل شده است. نتایج نشان می Gamsسازی و با استفاده از نرم افزار ریزی عدد صحیح خطی مدلمسئله به صورت برنامه

افزار در ابعاد بزرگ توانایی نرم ،بودن مسئله  NP-Hardرا دارد و با توجه بهو متوسط ارائه شده فقط توانایی حل مسائل با ابعاد کوچک 

سیدن به جواب بهینه را ندارد.ر

.حداکثر زمان تکمیل ؛پذیربندی؛ عملیات کشاورزی؛ جریان کارگاهی انعطافزمان کلمات کلیدی:

مقدمه  -1

بندی به تخصیص شود. زمانطور منظم در بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی استفاده میگیری است که بهبندی فرآیند تصمیمزمان

در عملیات کشاورزی سه بخش  .[1]سازی یک یا چند هدف استپردازد و هدف آن  بهینهوظایف طی مدت زمان مرتبط میمنابع به 

 های کشاورزیزمینچندین کار متفاوت است که هرکدام از این کاشت، داشت، برداشت وجود دارد که هرکدام از این بخشها دارای 

های زمینکند تا بتوان تمامی بندی در عملیات کشاورزی کمک میشود. زمانمتفاوت و منابع انسانی انجام می آالتتوسط ماشین

 های کشاورزیزمینشود تا چنین باعث میبندی در عملیات کشاورزی همکرد. زمانآالت و منابع انسانی را مدیریت و ماشین کشاورزی

ترین زمان آالت و منابع انسانی محدودی که وجود دارد در کمبا ماشین های مختلف و پراکندهرا که در چندین زمین با مساحت

بندی حتی باعث افزایش بازده و کیفیت محصول، کاهش مصرف آب، کاهش زمان انجام زمان لی بهینه تکمیل کرد.ممکن با یک توا

  شود.ها را در عملیات کشاورزی شامل میچنین افزایش سود و کاهش هزینهو هم های کشاورزیزمین

 یمقاله سه روش حل برا نیپرداخت. او در ا یکشاورز اتیعمل یبندزمان یهاکیها و تکنمدل یابیبه ارز 1980الدرن در سال 

 یشنهادیاز سه روش پ کیبود که کدام  نیمطالعه ا نیرا مورد بحث و مطالعه قرارداد. هدف او از ا یکشاورز اتیعمل یبندزمان

 کی یبه بررس 2008فرر و همکاران در سال  .[2] مختلف بدست آورد یکشاورز اتیعمل یرا برا یبهتر نهیبه یبندتواند زمانیم

 یهانهیبرداشت، هز یبندمقاله زمان نیها در اانگور پرداختند. آن یهابرداشت خوشه اتیعمل یبندزمان یبرا یسازنهیبه کردیرو

گوان و همکاران در . [3] قراردادند یرا مورد بحث و بررس یابیریمس یهانهیانگور برداشت شده و هز یهاخوشه تیفیک ،یاتیعمل
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مدت  یبرداشت طوالن ستمیس یبرا یادو مرحله یفراابتکار تمیالگوربر یمبتن یبندمنابع و زمان صیتخص یبه بررس 2009سال 

 یهاستمیمدل س کی یبرا نهیبه یلو توا یبندمنابع و زمان صیتخص یسازنهیمقاله دو مؤلفه به نیها در امحصول پرداختند. آن

 ستیز هیمواد اول یآورجمع اتیعمل یبه بررس 2013و همکاران در سال  زیبوچ. [4] قراردادند یمورد بحث و بررس یبیترک یمواز

نوع مسائل  نیا یها برامدل نیبهتر ا هو فرموله کردن هرچ یاختصاص یزیبرنامه ر یهامقاله از مدل نیها در اتوده پرداختند. آن

 یبرا نیزم نیچند یبر رو اتیدر عملآالت ماشین ناوگان یبندزمان یبه بررس 2013اورفانو و همکاران در سال  .[5] استفاده کردند

کار آالت که ماشین نیا یتوال بیترت نیچنانجام کارها و هم بیمقاله ترت نیها در اتوده پرداختند. آن ستیز هیمواد اول یآورجمع

 تمیالگور یابیبه ارز 2014و همکاران در سال  نگیفوان کوز .[6] شروع کنند را مورد بحث و مطالعه قراردادند نیخود را از کدام زم

و  یبندزمان کیکه  بود نیمطالعه ا نیها از اپرداختند. هدف آن شکرین دکنندهیسود تول نیتضم یبرا شکریبرداشت ن یبندزمان

ادواردز . [7] را بتوان برداشت کرد شکریباال از ن تیفیمحصول و ک نیترشیبرداشت را مشخص کنند تا در فصل برداشت ب نهیبه یتوال

مقاله  نیها در اپرداختند. آن یکشاورز یمتوال اتیعمل ایشده بر نهیبه یبندزمان یهابرنامه یبه بررس 2015و همکاران در سال 

و  ویآگوا .[8] مختلف مورد بحث و مطالعه قراردادند یهاهرا در حوز اتیعمل نیچند یبا اجرا ن،یماش نیزمان چندهم یبندزمان

در ابتدا  یستیاتانول ز دیتول یهامطالعه کارخانه نیبرداشت ذرت پرداختند. در ا یبندمسئله زمان یبه بررس 2017در سال همکاران 

دِ اُورسو  .[9] ها بفروشندمانده محصول ذرت خود را به آن یو باق عاتیبندند تا بعد از برداشت محصول خود ضایکشاورزان قرارداد م با

در حال انجام  ،یمخازن سم پاش ایپرکردن مجدد باک سوخت  یبندو زمان یزیره برنامهئلبه مطالعه مس 2018و همکاران در سال 

باک سوخت و مخازن و هم زمان از دست رفته در  مجددپرکردن  یشده برا یمقاله هم زمان سپر نیها در اد پرداختند. آنکار بودن

  .[10] صف را مورد مطالعه قراردادند

بندی در محیط جریان کارگاهی زمان صورت یک مسئلهندی در عملیات برداشت کشاورزی بهبزمان نه که اشاره شده، مسئلهگوهمان 

آالت عنوان کارها، عملیات کشاورزی به عنوان مراحل کاری و ماشین های کشاورزی بهپذیر مدل شده است که در آن زمینانعطاف

سازی ، کمینهدر نظر گرفته شده برای این مسئله اند. تابع هدفدر نظر گرفته شدهعملیات های هر ماشینبه عنوان  عملیاتبرای هر 

 است: در بخش دوم تعریف مسئله های مختلف این مقاله به این صورت سازماندهی شدهبخش باشد.بیشینه زمان تکمیل عملیات می

گیری شود. در نهایت نتیجهج محاسباتی حاصل از حل مدل ریاضی در بخش سوم ارائه مییاشود و نتو مدل ریاضی ارائه شده بیان می

بیان خواهد شد. های تحقیقات آتی در بخش چهارمزمینهو 

تعریف مسئله -2

پراکنده  طیدر شرا تفاوتبا ابعاد م مزرعه نیبرداشت در چند اتیعمل یبندو زمان اتیعمل یتوال تعیین مدل این مسئلههدف از 

گیرد. صورت می ریپذانعطاف یکارگاه انیجر طیدر دسترس در مح یو منابع انسان آالتنیاز ماش یتعداد توسطاست که  ییایجغراف

آالت متفاوت انجام از ماشین ها هستند که در این مزارع تعدادی عملیات توسط تعدادیدر این محیط کاری، کارها همان مزرعه

پذیرد تا مشخص شود که کدام عملیات توسط کدام آالت صورت میهای فنی توسط کشاورز بر روی این ماشینشوند. بررسیمی

ی و بارگیری وجود دارد که توسط ماشین بندبسته، کردنجمعمختلفی از قبیل درو،  اتیعملماشین انجام شود. در هر مزرعه 

که در هر مزرعه وجود دارند به پایان نرسیده باشد،  هاییاتیعملتمامی  که. تا زمانی ردیگیمعملیات انجام  مخصوص همان

های موجود اتیعملهر یک از  توانند آن مزرعه را ترک کنند و به سمت مزرعه دیگری حرکت کنند.آالت و منابع انسانی نمیماشین

 نظر گرفتهدر  آالتنیماشآالت با یکدیگر متفاوت هستند. یک انبار مرکزی برای در هر مزرعه از نظر انجام کارها توسط ماشین

همچنین زمان  تا در ابتدای کار از انبار به سمت مزرعه حرکت کرده و بعد از اتمام شیفت کاری دوباره به انبار بازگردد. شودیم

 شود.گونه عملیاتی انجام نمیبرای کارکنان در نظر گرفته شده است که در این زمان هیچ استراحتی نیز
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مدل ریاضی -1.2

شود.مدل ریاضی عدد صحیح خطی تحقیق پرداخته می ، متغیرهای تصمیم مسئله وها، پارامترهادر این قسمت به معرفی اندیس

هااندیس
,j l های کشاورزیزمیناندیس

i عملیاتاندیس

kآالتاندیس ماشین

پارامترها

n های کشاورزیزمینتعداد

m 1,2,3,4   عملیاتتعدادm 

iksآالتمجموعه ماشین k  عملیاتبرای i 

ikv برای عملیات عملیاتسرعت انجامi  توسط ماشینk 

ljD مسافت بین زمینl و j 

jkiNP زمین کشاورزیزمان پردازش اولیه مدتj روی ماشینk  عملیاتدرi 
U تعداد منابع انسانی

A عملیاتضریب کاهش زمان پردازش درi  به دلیل اختصاص منابع انسانی

jRبه کار عملیات آخرتوانند در حداکثر منابع انسانی که میj اختصاص یابند.
Mیک عدد خیلی بزرگ

متغیرهای تصمیم

maxC های کشاورزیزمینحداکثر زمان تکمیل

jiST زمین کشاورزیزمان شروعj  عملیاتدرi  

jiC زمین کشاورزیزمان تکمیلj   عملیاتدرi 

jkiP زمین کشاورزیزمان پردازش نهاییj   عملیاتدرi  توسط ماشینk 

jr زمین کشاورزیتعداد منابع انسانی اختصاص یافته بهj   عملیات آخردر

jkiS زمین کشاورزیزمان پردازشj   عملیاتدرi  توسط ماشینk 

jliB زمین کشاورزیبه تعداد منابع اختصاص یافتهj  وl  عملیاتدرi  پوشانی داشته باشند.اگر هم

jli زمین کشاورزیاگر زمان تکمیلj   زمین بزرگتر مساوی زمان شروعl عملیاتi  صورت صفرباشد یک در غیر این.

jkiXاگر عملیاتi زمینj توسط ماشینk صورت صفر.انجام شود یک در غیراین

ljiYاگر عملیاتi ام زمینl قبل از عملیات زمینj صورت صفر.انجام شود یک در غیراین

jiya زمین کشاورزیاگر زمان تکمیلj   عملیاتدرi  صورت صفر.باشد یک در غیراین ترمساوی زمان استراحتکوچک

jiybزمین کشاورزیشروع  اگرزمانj   عملیاتدرi  صورت صفر.ترمساوی زمان استراحت باشد یک درغیراینکوچک

 1maxmin Z C
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 2, ; 2j i j 
1

1
iks

jki
k

X




 3; 2j j 
1 1

0
1 1 1

1 1 1

k ks s
j

j jk jk
k k k

D
C S X

v 

  

 4, ; 2, 2j i j i  , 1
1

iks

ji j i jki
k

C C S



 

 5, , , ; ; 2j l k i l j j   3 lj
ji jki lki lji li jki jki

ik

D
C M X X Y C S X

v
      

 6, , , ; ; 2j l k i l j j   2 jl
li jki lki lji ji lki lki

ik

D
C M X X Y C S X

v
      

 7, ; 2j i j 14ji jiC M ya  

 8, ; 2j i j  12 1ji jiC M ya  

 9, ; 2j i j  12 1ji jiC M yc  

 10 , ; 2m j j  0
max

1
max

mks
j

jm
k mk

D
C C

v

 
  

 


 11, ; 2j i j 
1

iks

ji jki ji
k

C S ST


 

 12, ; 2j i j 14ji jiST M yb  

 13, ; 2j i j  12 1ji jiST M yb  

 14, ; 2j i j 14ji jiST M yc  

 15  , , ; 2j k i j  4jki jki jP NP A r 

 16; 2j j 4 4j jr R

 17, , ; ; 2j l i j l j  
4

4 4 4 4
1

ks

jl j l lk
k

M C C S


  

 18, ; ; 2j l j l j  4 4j jlr B U 

 19, , ; 2j k i j  1jki jki jkiS M X P  

 20, , ; 2j k i j jki jkiS M X

 21, , ; 2j k i j jki jkiS P

 22, ; ; 2j l l j j   4 4 4 42jl jl lj lB M r    

 23, ; ; 2j l l j j   4 4 4 1jl jl ljB M    

 24, ; ; 2j l l j j  4jl lB r
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 25, , , , , 0ji ji jki jli jki jiC ST S B P r 

 26 , , , , , 0,1jki lji jli ji ji jiX Y ya yb yc 

کند ( بیان می2کند. محدودیت )را به عنوان تابع هدف بیان می های کشاورزیزمین( کمینه کردن حداکثر زمان تکمیل 1محدودیت )

زمین کند که زمان تکمیل ( بیان می3باید فقط روی یک ماشین فرآیند شود. محدودیت )عملیات در هر  زمین کشاورزی که هر

 زمین کشاورزیآالت به آن به عالوه مسافت طی شده از انبار ماشین زمین کشاورزیاول بزرگتر مساوی زمان پردازش آن  کشاورزی
عملیات در  زمین کشاورزیاست با زمان تکمیل آن  برابر زمین کشاورزی کند که زمان تکمیل هربیان می( 4باشد. محدودیت )می

( به منظور محاسبه زمان تکمیل با توجه به 6و )( 5) های. محدودیتعملیاتدر آن  زمین کشاورزیقبل به اضافه زمان پردازش آن 

( 9( تا )7های )محدودیتکنند. را بیان می های کشاورزیزمینچنین تعیین توالی و همعملیات در هر  زمین کشاورزی موقعیت هر

کند که حداکثر زمان تکمیل ( بیان می10نباید تکمیل شود. محدودیت ) زمین کشاورزیکنند که در زمان استراحت هیچ بیان می

به عالوه زمان مسافت طی شده تا عملیات در آخرین زمین کشاورزی تر مساوی بیشینه زمان تکمیل باید بزرگهای کشاورزی زمین

زمین برابر با زمان تکمیل آن عملیات آن در زمین کشاورزی  کند که زمان شروع( بیان می11محدودیت )آالت باشد. ایستگاه ماشین

کنند که در ( بیان می14( تا )12های )حدودیت. معملیاتدر آن  زمین کشاورزیمنهای زمان پردازش آن عملیات در آن کشاورزی 

از بعد  زمین کشاورزی( برای محاسبه زمان پردازش اصالح شده هر 15محدودیت )زمان استراحت نباید هیچ کاری شروع شود. 

زمین به هر عملیات تواند در هر گر حداکثر منابعی است که می( بیان16رود. محدودیت )می زمین کشاورزیتخصیص منابع به 

کند که ( بیان می18کند. محدودیت )پوشانی را مشخص میدارای هم های کشاورزیزمین( 17محدودیت )اختصاص یابد. کشاورزی 

تواند از حداکثر منابع در آن شوند، نمیزمان پردازش میهمعملیات که در یک های کشاورزی زمینکل منابع استفاده شده برای 

را بیان عملیات توسط یک ماشین در آن  زمین کشاورزی( زمان پردازش یک 21( تا )19های )محدودیت تر شود.بیشعملیات 

زمین کشاورزی ( تعداد منابع اختصاص یافته به یک 24( تا )22های )محدودیت کند که برای خطی سازی مدل بیان شده است.می

برای خطی سازی  کهند پوشانی داشته باشباهم هم زمین کشاورزیکند اگر دو را بیان میعملیات یک  بعدی در زمین کشاورزیو 

 کنند.شخص می( دامنه متغیرهای تصمیم را م26( و )25های )و در آخر محدودیت مدل بیان شده است

نتایج محاسباتی -3

مسئله آزمایشی  با ابعاد  8شود. برای این منظور در این بخش به بررسی کارایی مدل ریاضی ارائه شده در بخش قبل پرداخته می

تولید شده است. 1مختلف در اندازه های کوچک و متوسط بر اساس اطالعات جدول 
:محدوده متغیر پارامترها 1جدول

هامسافت بین زمینعملیاتتعداد  تعداد ماشین (کشاورزی تعداد کار )زمین مدت زمان پردازشپارامترنوع 

] محدوده پارامتر 20    2 ] [ 15   3 ] [ 12   1 ] [4] [ 15   1 ] 

Gams: مسائل حل شده با استفاده از نرم افزار  2جدول

تعداد زمینردیف
عملیات )مرحله(

)ثانیه(زمان حل خطا )دقیقه(زمان تکمیل
ماشین

13
1  2  3  4

10200.234
1  1  1  1

24
1  2  3  4

105.80000.187
2  1  1  1

زمایشى
خه آ

نس



35
1  2  3  4

109.16700.281
1  2  1  1

46
1  2  3  4

124.73300.719
1  2  2  1

58
1  2  3  4

118.0004.125
3  2  1  2

610
1  2  3  4

146.100030.329
2  1  2  3

712
1  2  3  4

171.23310.351000.063
1  2  3  3

815
1  2  3  4

203.50042.5001000.093
2  3  1  4

دهد که مدل ریاضی نشان می 2نتایج جدول بودن مسئله تحقیق،  NP-Hardهای قبل ذکر شد، با توجه به گونه که در بخشهمان

تعداد ابعاد مسئله افزایش یابد مدل ریاضی شود هرچه طور که مشاهده میتواند مسائل با ابعاد کوچک را حل کند و همانفقط می

دهد که میزان پیچیدگی مسئله تحقیق زیاد است و برای حل این مسئله نیاز باشد. این نتیجه نشان میقادر به ارائه جواب بهینه نمی

 های دیگری است.به روش

گیرینتیجهبحث و  -4

پذیر مورد بررسی قرار گرفته است. مدل جریان کارگاهی انعطافبندی عملیات برداشت کشاورزی در محیط در این پژوهش، زمان

مسئله آزمایشی با ابعاد مختلف شامل  8حل شده است. برای این منظور  Gamsارائه شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار 

دهد که مدل ریاضی ارائه شده مسائل کوچک و متوسط براساس پارامترهای مختلف مسئله تولید و حل شده است. نتایج نشان می

 ارد.باشد و توانایی رسیدن به جواب بهینه برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ را ندفقط قادر به حل مسئله در ابعاد کوچک می

چنین و فراابتکاری باشد. همهای ابتکاری تواند توسعه روشبا توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، زمینه پیشنهادهای آتی می

 ی تحقیقات آتی در این زمینه باشد.های ممکن براتواند سایر زمینهمیعدم قطعیت نظیرفرضیاتی 
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 هايريزي بهينه دستگاهبرنامهکورميک  براي و روش مبتني بر آزادسازي مک MINLPمدل 

 تقويت فشار

3علي ميرحسني سيد ،2فرناز هوشمند خليق ،1مهسا جماليان

jamalian.mahsa@aut.ac.ir ؛تهران؛ ایران ،گاه صنعتی امیرکبیردانش ،و علوم کامپیوتردانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی 1
f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir ؛ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر2

a_mirhassani@aut.ac.ir ؛ایران ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر3

چكيده

 یهزینهودن باال ب یلگردد. به دلاستفاده می آب و تأمین مطلوب تقاضا هایی برای تقویت فشاراز پمپهای توزیع آب، در شبکه
وابط رنظرگرفتن اله با در. در این مقبسیار استائز اهمیت آنها حریزی بهینه برنامه ها،مصرف انرژی الکتریکی توسط پمپ ناشی از

ینه انرژی سازی هزو با هدف کمینهها در لوله آب جریانجهت فرض متغیر بودن هیدرولیکی موجود در شبکه توزیع آب، 
روز شبانه طول را در هاکنیم که وضعیت روشن یا خاموش بودن پمپارائه می MINLP یک مدل، هاالکتریکی مصرفی توسط پمپ

ه ا روی یک شبکو عملکرد آن ر ای ارائهکورمیک تکهآزادسازی مک دقیق مبتنی بر یروش کند. سپس برای حل مدلمیتعیین 
 کنند.تصدیق می BARONیاب بهینه بامدل  مستقیم حلکارایی روش پیشنهادی را در مقایسه با  ،نتایج کنیم.واقعی ارزیابی می

.ایرمیک تکهکوآزادسازی مک مدل غیرخطی؛ جریان دوطرفه؛جهت  ؛های پمپبهینه دستگاهریزی برنامه کلمات کليدي: 

مقدمه -1

-شده توسط شبکه توزیع آب میبیلیون دالر صرف انرژی مصرف  4 حدودای آمریکا، هزینههرساله در ایاالت متحده 
های تقویت فشار و با توجه به آنکه بخش زیادی از این انرژی توسط پمپ [1] قابل توجهی است مقدارگردد که 

 است.قرار گرفته بسیاری مورد توجه اژهای پمپدستگاهریزی بهینه برنامهشود، استفاده می
به دلیل وجود روابط هیدرولیکی و تصمیمات دودوئی مربوط به جهت جریان  در شبکة آب پمپریزی برنامه مسأله

 حل آند که شوبندی میفرمول MINLPهای ها، عمومًا در قالب مدلو نیز وضعیت روشن یا خاموش بودن پمپ

جریان آب در طرفه بودن جهت ای مانند ثابت و یککنندههای ساده، عمومًا فرضمطالعات گذشتهلذا، در  دشوار است.

شده استفاده  EPANETساز افزار شبیهیا به جای حل مدل غیرخطی از نرم در نظرگرفته شده( [3]و  [2] شبکه )

روش عددی هوک و جیوز برای بخش فاقد روابط هیدرولیکی  [4]روش تجزیة بندرز و در  [3]به عنوان مثال، در . است

به  [5]اند. همچنین در برخی مقاالت مانند ساز ارزیابی شدهافزار شبیهدست آمده توسط نرمهای بهپیشنهاد و جواب

 شده است.های فراابتکاری استفاده جای حل دقیق مسأله از روش

ودن جهت متغیر ب را با فرض ریزی بهینه پمپبرنامه ، در این مقاله مسألهفوقهای در راستای برطرف نمودن ضعف

 نیم.کای ارائه میکورمیک تکهبندی و برای حل آن، یک روش دقیق مبتنی بر آزادسازی مکجریان فرمول

-می MINLPبندی آن در قالب یک مدل به شرح مسأله و فرمول 2بخش  دهی مقاله بدین شرح است:سازمان
ملکرد روش ع 4گردد. بخش ای ارائه میکورمیک تکهیک روش حل دقیق مبتنی بر آزادسازی مک 3پردازد. در بخش 

کند.می مقایسه BARONیاب پیشنهادی را روی یک شبکة واقعی ارزیابی و آن را با حل مستقیم مدل با بهینه
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شرح مساله -2

𝐺صورت گراف شبکه توزیع آب به  = (𝕍, 𝔼)  ،مفروض است که در آن𝕍  مجموعه رئوس شبکه است و به نقاط

 فشار آبباشد. دار و بیانگر خطوط لوله میهای جهتمجموعة کمان 𝔼ها اشاره دارد و مصرفی، اتصاالت، مخازن و تانک

 𝔼ای از زیرمجموعه 𝔼1شود. فرض کنید می تقویتاند، تعبیه شدههایی که در امتداد خطوط لوله عموماً از طریق پمپ

روز تعیین شود به ها در طول شبانهشامل خطوط لولة حاوی پمپ باشد. الزم است وضعیت خاموش یا روشن بودن پمپ

 ها حداقل گردد. که ضمن تامین تقاضای نقاط مصرف، هزینه انرژی مصرفی توسط پمپطوری

 𝕋، هاتانک شامل 𝕍ای از زیرمجموعه 𝕍2شامل نقاط مصرفی و اتصاالت،  𝕍ای از رمجموعهزی 𝕍1فرض کنید 

𝑗میزان تقاضای راس  𝑡 ،𝑑𝑗,𝑡های زمانی با اندیس مجموعه دوره ∈ 𝕍1  در دوره𝑡 (𝑚3

𝑠
 ، )𝑟𝑖,𝑗 پمپ واقع بر  1بار مرده

,𝑖)کمان  𝑗) ∈ 𝔼1  ،)متر(𝑐𝑖,𝑗,𝑡  هزینه انرژی الکتریکی مصرفی توسط پمپ واقع بر کمان(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1  در دوره𝑡

𝑖ارتفاع جغرافیایی رأس  𝑒𝑖(، ساعت)یورو بر وات  ∈ 𝕍  ،)متر(γ ( وزن مخصوص آب𝑘𝑔

𝑚2𝑠2) ،∆  طول هر دوره زمانی

,𝑖)میزان کارایی پمپ واقع بر کمان  𝜂𝑖,𝑗)ساعت(،  𝑗) ∈ 𝔼1 ،𝑃0𝑗  سطح اولیه آب در تانک𝑗 ∈ 𝕍2    ،)متر(𝑎𝑖,𝑗 

,𝑖)ضریب در معادله دارسی وایسباخ برای لوله بدون پمپ  𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1 ،𝐴𝑖  مساحت سطح مقطع تانک𝑖 ∈ 𝕍2

(𝑚2 ،)𝑄𝑖,𝑗,𝑡  و𝑄𝑖,𝑗,𝑡  کران باال و پایین روی نرخ جریان در لوله(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼  در دوره𝑡  (
𝑚3

𝑠
  ،)𝑃𝑖,𝑡  و𝑃𝑖,𝑡  حداکثر و

𝑖حداقل ارتفاع معادل فشار راس  ∈ 𝕍  در دوره𝑡  ،)متر(𝐻𝑖,𝑗,𝑡  کران باالی افت هد لوله(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼  در دوره𝑡 متر( و( 

ϵ  اگر بین نقاط کنیم فرض میهمچنین  باشد.عددی مثبت و به اندازه کافی کوچک𝑖  و𝑗  ،خط لوله وجود داشته باشد

,𝑖)های مرتب این خط لوله با یکی از زوج 𝑗)  و یا(𝑗, 𝑖) جهت جریان روی خطوط لوله در طول  شود.نشان داده می

,𝑖)روز ثابت نیست. لذا، به ازای هر شبانه 𝑗) ∈ 𝔼 نرخ جریان روی ،(𝑖, 𝑗) برای جریان از  با دو عالمت مثبت𝑖  به سمت

𝑗  از برای جریان و منفی𝑗  به سمت𝑖 چنین اگر هم .شودنظیر می(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1  تنها جریان از𝑖  به𝑗 پذیر است و امکان

:کنیمتعریف می به صورت زیر متغیرهای تصمیم را .[3] درصورت خاموش بودن پمپ، نرخ جریان داخل لوله صفر است
,𝑖)روی کمان  𝑡متغیر دودوئی که اگر در دوره  𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  در جهت𝑖  به𝑗 باشد، یک  جریان وجود داشته

مان صفر باشد، ک چنین اگر جریان روی اینجریان وجود داشته باشد، صفر است. هم 𝑖به  𝑗و اگر در جهت 
 تواند مقدار یک یا صفر بگیرد.این متغیر می

: 𝛿𝑖,𝑗,𝑡 

,𝑖)پمپ واقع بر کمان  𝑡متغیر دودوئی که اگر در دوره  𝑗) ∈ 𝔼1 صورت  روشن باشد یک و در غیر این
صفر است.

: 𝜇𝑖,𝑗,𝑡 

,𝑖)از لوله   𝑡متغیر پیوسته و آزاد بیانگر نرخ جریانی که در دوره  𝑗) ∈ 𝔼 کند. عبور می (𝑚3

𝑠
 ): 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 

𝑖متغیر پیوسته و آزاد بیانگر ارتفاع معادل با فشار راس  ∈ 𝕍  در دوره𝑡 ) برحسب متر(: 𝑝𝑖,𝑡 

,𝑖)متغیر پیوسته و نامنفی بیانگر افت هد ناشی از عبور جریان از لوله  𝑗) ∈ 𝔼   در دورة𝑡)برحسب متر(: ℎ𝑖,𝑗,𝑡 

:گرددبندی میبه صورت زیر فرمولاله بدین ترتیب، مس
(1) 

min  ∑ ∑
𝛾 Δ 𝑐𝑖,𝑗,𝑡ℎ𝑖,𝑗,𝑡  𝑞𝑖,𝑗,𝑡

𝜂𝑖,𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝔼1𝑡∈𝕋

(2)Qi,j,t(1 − 𝛿𝑖,𝑗,𝑡) ≤ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 ≤ Qi,j,t𝛿𝑖,𝑗,𝑡               ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1 , 𝑡 ∈ 𝕋 
(3)𝜖 𝜇𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 ≤ Qi,j,t𝜇𝑖,𝑗,𝑡   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1 , 𝑡 ∈ 𝕋 
(4)∑ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 −

𝑖∈𝕍

∑ 𝑞𝑗,𝑖,𝑡

𝑖∈𝕍

= 𝑑𝑗,𝑡  ∀𝑗 ∈ 𝕍1 , 𝑡 ∈ 𝕋

(5)ℎ𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑎𝑖,𝑗𝑞𝑖,𝑗,𝑡
2   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 

1Dead head, Shut off head 
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(6)ℎ𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑟𝑖,𝑗𝜇𝑖,𝑗,𝑡   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 
(7) −𝑀(1 − 𝛿𝑖,𝑗,𝑡) ≤ (𝑝𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖) − (𝑝𝑗,𝑡 + 𝑒𝑗) − ℎ𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑀(1 − 𝛿𝑖,𝑗,𝑡)  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 
(8) −𝑀𝛿𝑖,𝑗,𝑡 ≤ (𝑝𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖) − (𝑝𝑗,𝑡 + 𝑒𝑗) + ℎ𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑀𝛿𝑖,𝑗,𝑡    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1 , 𝑡 ∈ 𝕋 
(9) −𝑀(1 − 𝜇𝑖,𝑗,𝑡) ≤ (𝑝𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖) − (𝑝𝑗,𝑡 + 𝑒𝑗) − ℎ𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑀(1 − 𝜇𝑖,𝑗,𝑡)  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1 , 𝑡 ∈ 𝕋 
(10) 

𝑝𝑗,𝑡 = 𝑝𝑗,𝑡−1 + (
∑ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡𝑖∈𝕍 − ∑ 𝑞𝑗,𝑖,𝑡𝑖∈𝕍

𝐴𝑗
× ∆)           ∀𝑗 ∈ 𝕍2 , 𝑡 ∈ 𝕋 , 𝑡 ≥ 2

(11)
𝑝𝑗,1 = 𝑃0𝑗 + (

∑ 𝑞𝑖,𝑗,1𝑖∈𝕍 − ∑ 𝑞𝑗,𝑖,1𝑖∈𝕍

𝐴𝑗
× ∆)              ∀𝑗 ∈ 𝕍2

(12)0 ≤ 𝑝𝑗,𝑡 ≤ 𝑃𝑗,𝑡        ∀𝑗 ∈ 𝕍2 , 𝑡 ∈ 𝕋 
(13)𝑃𝑗,𝑡 ≤ 𝑝𝑗,𝑡 ≤ 𝑃𝑗,𝑡      ∀𝑗 ∈ 𝕍 \ 𝕍2, 𝑡 ∈ 𝕋 
(14)𝑄𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼 , 𝑡 ∈ 𝕋

(15)ℎ𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝐻𝑖,𝑗,𝑡  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼 , 𝑡 ∈ 𝕋
(16)𝜇𝑖,𝑗,𝑡 ∈ {0,1}     ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 
(17)𝛿𝑖,𝑗,𝑡 ∈ {0,1}   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1 , 𝑡 ∈ 𝕋 
(18)𝑞𝑖,𝑗,𝑡 , آزاد   ℎ𝑖,𝑗,𝑡 ≥ 0  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼 , 𝑡 ∈ 𝕋

(19)𝑝𝑗,𝑡 𝑗∀                                  آزاد     ∈ 𝕍 , 𝑡 ∈ 𝕋 

شد، را مطابق با آنچه قبال گفته 𝑞𝑖,𝑗,𝑡عالمت متغیر  (2)کند. قید هزینه انرژی مصرفی را کمینه می (1) هدف تابع

,𝑖)بیانگر آن است که اگر پمپ لوله  (3)قید  کند.مشخص می 𝑗) کند و اگر خاموش باشد، جریانی از این لوله عبور نمی

. افت هد ناشی از کندرا تأمین میمصرفی  نقاطتقاضای  (4)در قید است.  𝑗به  𝑖روشن باشد جهت جریان در آن از 

 (9)و  (8)و  (7)قیود  گردد.محاسبه می (5)های فاقد پمپ از طریق معادله دارسی وایسباخ در قید عبور جریان در لوله

 .مثبت و به اندازة کافی بزرگ است یعدد  𝑀هادر آن اند واز اصل برنولی گرفته شده د وهیدرولیک جریان آب هستن

نوع  (16)-(19)قیود کران روی متغیرها و  (12)-(15) دوقی. کنندرا بیان میتعادل جرم تانک  (11)و  (10)قیود 

متغیر توان می (6). با توجه به قید وجود دارد ℎ𝑖,𝑗,𝑡 𝑞𝑖,𝑗,𝑡عامل غیرخطی  هدف تابع در کنند.متغیرها را بیان می

:و سپس قیود زیر را به مدل اضافه نمود کرد فوقرا تعریف و آن را جایگزین عبارت ضربی  𝑣𝑖,𝑗,𝑡پیوسته و نامنفی 
(20)𝑣𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑀𝜇𝑖,𝑗,𝑡   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 
(21)𝑞𝑖,𝑗,𝑡 − 𝑀(1 − 𝜇𝑖,𝑗,𝑡) ≤ 𝑣𝑖,𝑗,𝑡 ≤ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 
(22)𝑣𝑖,𝑗,𝑡 ≥ 0        ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 

ظاهر  (5)شود که عامل غیرخطی تنها در قید بندی میبه صورت زیر فرمول MINLPلذا، مسأله در قالب یک مدل 

کنیم.اشاره می PSPباشد. به این مسأله تحت عنوان شده و به صورت یک عبارت درجة دوم می
(PSP) 

min  ∑ ∑
𝛾 Δ 𝑐𝑖,𝑗,𝑡𝑟𝑖,𝑗 𝑣𝑖,𝑗,𝑡

𝜂𝑖,𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝔼1𝑡∈𝕋

𝑠. 𝑡. (2) - (22)   

روش حل دقيق -3

را مبنا قرار داده و  [6]باشد. در ادامه، روش ارائه شده در مقالة بر میبسیار زمان MINLPهای یاببا بهینه PSPحل 

قرار دارد که در آن، با  MILP-NLPهای این روش در دستة روشکنیم. ارائه می PSPروشی مناسب برای حل 

شود. از تشکیل می MILPای یک نسخة آزاد از مسألة اصلی در قالب یک مدل کورمیک تکهاستفاده از آزادسازی مک

 ثابتبا  NLPگردد، سپس، یک مدل حل این مدل یک کران پایین روی مقدار بهین تابع هدف مسألة اصلی تولید می

گردد. این مدل در کردن مقادیر متغیرهای دودوئی مسألة اصلی روی جواب به دست آمده از مسألة آزاد ایجاد می
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های مرتبط با کند. سپس، بازهصورت شدنی بودن یک کران باال روی مقدار بهین تابع هدف مسألة اصلی ارائه می

های پایین و باال به یکدیگر گردد. الگوریتم زمانی که کرانای تظریف و روند فوق تکرار میکورمیک تکهآزادسازی مک

شود. در الگوریتم مذکور به منظور تسریع فرآیند حل، همگرا گردند یا به محدودیت زمانی تعیین شده برسد، متوقف می

 شود.پردازش از رویکردهایی برای تقویت کران متغیرها استفاده میدر یک فرآیند پیش
,𝑖)هر  یاز، به ا(MCPSP)ای کورمیک تکهمتناظر با آزادسازی مک MILPمدل برای تشکیل  𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  و

𝑡 ∈ 𝕋 بازه  (14) با توجه به قید[𝑄𝑖,𝑗,𝑡 , 𝑄𝑖,𝑗,𝑡] ها را با کنیم. مجموعة زیربازهبه تعدادی زیربازه افراز می را𝕂𝑖,𝑗,𝑡  با(

𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘]را با  𝑘( و زیربازه با اندیس 𝑘اندیس  , 𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘] متغیر نامنفی دهیم. نمایش می𝑤𝑖,𝑗,𝑡  را معرفی و آن را

𝑞𝑖,𝑗,𝑡جایگزین عبارت غیرخطی 
در بازه  𝑞𝑖,𝑗,𝑡کنیم که اگر را تعریف می 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘متغیر دودویی همچنین کنیم. می 2

[𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 , 𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘] لذا،صورت صفر است. ک و در غیراینمقدار گیرد، ی MCPSP  شود بندی میفرمولبه صورت زیر

 (:ببینید را [7])برای جزئیات بیشتر  ای هستندکورمیک تکهقیود متناظر با آزادسازی مک (23)-(29)که در آن قیود 
(MCPSP) 

min  ∑ ∑
𝛾 Δ 𝑐𝑖,𝑗,𝑡𝑟𝑖,𝑗 𝑣𝑖,𝑗,𝑡

𝜂𝑖,𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝔼1𝑡∈𝕋

𝑠. 𝑡. (2) - (4) , (6) - (22) ,
(23)

∑ 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘  

𝑛

𝑘=1

= 1  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 

(24)
∑ 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘  

𝑛

𝑘=1

𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 ≤ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 ≤ ∑ 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 

𝑛

𝑘=1

𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘       ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  , 𝑡 ∈ 𝕋 

(25)𝑤𝑖,𝑗,𝑡 ≥ −𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
2 + 2𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘𝑞𝑖,𝑗,𝑡 − 𝑀(1 − 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘)    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋, 𝑘 ∈ 𝕂𝑖,𝑗,𝑡

(26) 𝑤𝑖,𝑗,𝑡 ≥ −𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘
2 + 2𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘𝑞𝑖,𝑗,𝑡 − 𝑀(1 − 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘)  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋, 𝑘 ∈ 𝕂𝑖,𝑗,𝑡 

(27)𝑤𝑖,𝑗,𝑡 ≤ −𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 + (𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘+𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘)𝑞𝑖,𝑗,𝑡 − 𝑀(1 − 𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘) 
∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋, 𝑘 ∈ 𝕂𝑖,𝑗,𝑡 

(28)𝑤𝑖,𝑗,𝑡 ≥ 0    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  , 𝑡 ∈ 𝕋 
(29)𝑦𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 ∈ {0,1}   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  , 𝑡 ∈ 𝕋, 𝑘 ∈ 𝕂𝑖,𝑗,𝑡 
(30)ℎ𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑎𝑖,𝑗𝑤𝑖,𝑗,𝑡   ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1, 𝑡 ∈ 𝕋 

,𝑖)برای هر  𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  و𝑡 ∈ 𝕋 های مدلLPSP𝑖,𝑗,𝑡  وUPSP𝑖,𝑗,𝑡 گیریمنظر می دررت زیر صورا به:
(𝐔𝐏𝐒𝐏𝒊,𝒋,𝒕)(𝐋𝐏𝐒𝐏𝒊,𝒋,𝒕)
max 𝑞𝑖,𝑗,𝑡min 𝑞𝑖,𝑗,𝑡 
𝑠. 𝑡. (2) - (4) , (6) - (22) , (23) - (30)𝑠. 𝑡. (2) - (4) , (6) - (22) , (23) - (30) 

∑ ∑
𝛾 Δ 𝑐𝑖,𝑗,𝑡𝑟𝑖,𝑗 𝑣𝑖,𝑗,𝑡

𝜂𝑖,𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝔼1𝑡∈𝕋

≤ 𝑈𝐵∑ ∑
𝛾 Δ 𝑐𝑖,𝑗,𝑡𝑟𝑖,𝑗 𝑣𝑖,𝑗,𝑡

𝜂𝑖,𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝔼1𝑡∈𝕋

≤ 𝑈𝐵

دهیم:انجام میترتیب بههای زیر را اکنون برای اعمال روش مورد نظر گام  

𝑈𝐵 هیمدمیقرار  .1 ≔ ∑ ∑
𝛾 Δ 𝑐𝑖,𝑗,𝑡𝑟𝑖,𝑗 𝑄𝑖,𝑗,𝑡

𝜂𝑖,𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝔼1𝑡∈𝕋  و𝐿𝐵 ≔ 0 .

,𝑖)برای هر  .2 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  و𝑡 ∈ 𝕋 ، دهیممیقرار 𝕂𝑖,𝑗,𝑡 ≔ {1} ،𝑙𝑖,𝑗,𝑡,1 ≔ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡  و𝑢𝑖,𝑗,𝑡,1 ≔ 𝑄𝑖,𝑗,𝑡 .مدل 

MCPSP  متغیر  آمده برایدستبه . مقدارکنیممیرا حل𝑞𝑖,𝑗,𝑡  را�̂�𝑖,𝑗,𝑡 آمده توسط دستو بهترین کران به

�̂�. اگر نامیممی �̂�یاب را بهینه > 𝐿𝐵  هیمدمیباشد، قرار 𝐿𝐵 ≔ �̂� .

,𝑖) برای هر .3 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  و𝑡 ∈ 𝕋هیمدمی، قرار

𝜆𝑖,𝑗,𝑡 = �̂�𝑖,𝑗,𝑡 −
(�̅�𝑖,𝑗,𝑡−𝑄𝑖,𝑗,𝑡)

𝛽
, , 𝜆𝑖,𝑗,𝑡

′ = �̂�𝑖,𝑗,𝑡 +
(�̅�𝑖,𝑗,𝑡−𝑄𝑖,𝑗,𝑡)

𝛽
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𝜆𝑖,𝑗,𝑡سپس با نقاط 
′ ،𝜆𝑖,𝑗,𝑡 ،𝑄𝑖,𝑗,𝑡  و𝑄𝑖,𝑗,𝑡  بازه[𝑄𝑖,𝑗,𝑡, 𝑄𝑖,𝑗,𝑡]  کنیم به حداکثر سه زیربازه افراز میرا به

بزرگتر باشد. مشخص فاصله کران باال و پایین هر زیربازه از مقداریطوری که 

و  LPSP𝑖,𝑗,𝑡های و با حل مکرر مدل [6]را با توجه به روش تقویت کران ارائه شده در  𝑞𝑖,𝑗,𝑡 کران متغیرهای  .4

UPSP𝑖,𝑗,𝑡 دهیم.بهبود می

، �̂�𝑖,𝑗,𝑡 به ترتیب را 𝜇𝑖,𝑗,𝑡و  𝑞𝑖,𝑗,𝑡 ،𝛿𝑖,𝑗,𝑡های دست آمده برای متغیرمقادیر بهکنیم و میرا حل  MCPSPمدل  .5

𝛿𝑖,𝑗,𝑡  و�̂�𝑖,𝑗,𝑡 یاب را شده توسط بهینهبهترین کران یافت و�̂� اگر نامیممی .�̂� > 𝐿𝐵  دهیممیباشد، قرار 

𝐿𝐵 ≔ �̂� . 
حاصل را حل  NLPو مدل  ثابت �̂�𝑖,𝑗,𝑡و  𝛿𝑖,𝑗,𝑡به ترتیب روی  را 𝜇𝑖,𝑗,𝑡 و 𝛿𝑖,𝑗,𝑡متغیرهای مقدار  PSPدر مدل .6

و  �̂� ترتیبهای مدل را بهدست آمده برای تابع هدف و متغیرشد، مقدار به اگر شدنی. مکنیمی

(𝜇∗, 𝛿∗, 𝑞∗, ℎ∗, 𝑝∗) دهیممیقرار . نامیممی  �̂�𝑖,𝑗,𝑡 ≔ 𝑞𝑖,𝑗,𝑡
�̂� اگر و∗ < 𝑈𝐵  دهیممیباشد، قرار 𝑈𝐵 ≔ �̂�. 

𝑈𝐵اگر .7 − 𝐿𝐵 ≤ 휀  پایان رسیده باشد، متوقف میباشد یا محدودیت زمانی تعیین شده روی زمان الگوریتم به-
رویم.صورت، به گام بعدی میشویم. در غیر این

,𝑖)برای هر  .8 𝑗) ∈ 𝔼\𝔼1  و𝑡 ∈ 𝕋 ،�̂�  را برابر اندیس زیربازه شامل�̂�𝑖,𝑗,𝑡 دهیمگیریم و قرار میدر نظر می 

𝑙𝑜𝑤 ≔ 𝑙𝑖,𝑗,𝑡,�̂� ،𝑢𝑝 ≔ 𝑢𝑖,𝑗,𝑡,�̂�  و𝜉 ≔
𝑢𝑝−𝑙𝑜𝑤

𝛽
𝜉اگر  . > 휀،  نقاط𝛾1 ،𝛾2 ،𝛾3  و𝛾4 صورت زیر را به

:کنیمین میعیت
, 𝛾2 = max (𝑙𝑜𝑤 , (�̂�𝑖,𝑗,𝑡 − 𝜉))𝛾1 = min(𝑙𝑜𝑤, max ((�̂�𝑖,𝑗,𝑡 − 𝜉),  𝑄𝑖,𝑗,𝑡)) 
, 𝛾4 = max (𝑢𝑝, min ((�̂�𝑖,𝑗,𝑡 + 𝜉), �̅�𝑖,𝑗,𝑡)) 𝛾3 = min (𝑢𝑝, (�̂�𝑖,𝑗,𝑡 + 𝜉)) 

, 𝛾1]های زیربازهو   𝛾2]  ،[𝛾2 ,  𝛾3]  و[𝛾3 ,  𝛾4] های اضافه و تغییرات الزم در زیربازه هازیربازه را به مجموعه

𝜉اما اگر  .کنیممیقبلی را اعمال  > 휀  ،نباشد�̂�  برابر اندیس زیربازه با بزرگترین مقداررا (𝑢𝑖,𝑗,𝑡,𝑘 − 𝑙𝑖,𝑗,𝑡,𝑘)  در

𝑙𝑜𝑤 دهیمگیریم و قرار مینظر می ≔ 𝑙𝑖,𝑗,𝑡,�̂�  و𝑢𝑝 ≔ 𝑢𝑖,𝑗,𝑡,�̂� ،هایزیربازه [𝑙𝑜𝑤, 𝑙𝑜𝑤 +
𝑢𝑝−𝑙𝑜𝑤

2
 و [

[𝑙𝑜𝑤 +
𝑢𝑝−𝑙𝑜𝑤

2
, 𝑢𝑝]  کنیممیهای قبلی اعمال اضافه و تغییرات الزم را نیز بر زیربازهها زیربازهرا به مجموعه.

 .گردیمبازمی 5به گام  .9
کران باال و تغییر کران پایین  ها شامل حذف، تغییرهای الگوریتم، تغییرات در مجموعه زیربازهدر گامتوجه کنید که   

جز در نقاط مرزی ای بههیچ دو زیربازههای مربوطه مجموعه زیربازه همواره درای که گونههای موجود است بهزیربازه

𝑄𝑖,𝑗,𝑡] برابر باهای موجود مشترک نباشند و اجتماع همه زیربازه , 𝑄𝑖,𝑗,𝑡] .باشد

نتايج محاسباتي -4

کمان شامل پمپ(  7کمان ) 51یک مخزن( و  تانک و 6راس )شامل 48با  RICHMONDرا روی شبکه  PSPمدل 

 وساعت(  4)با محدودیـت زمانی  BARONیاب توسط بهینهصورت مستقیم این مدل را به .[3] کنیمسازی میپیاده

و  LPSP𝑖,𝑗,𝑡های از مدل یکبرای حل هر پیشنهادی در اعمال روش کنیم.می حلپیشنهادی  روشچنین هم

UPSPi,j,t  ثانیه و برای حل هر مدل  2محدودیت زمانیMCPSP  گیریم را در نظر میثانیه  2000محدودیت زمانی

کنیم و روی زمان کلی میحل  BARONو  GUROBIهای یاببه ترتیب با بهینهرا  NLPو  MILPهای مدلو 

های دوم تا چهارم اندازة ستون است که در آن،ارائه شده 1جدول نتایج در  دهیم.یساعت را قرار م 4آن محدودیت 

زمان صرف شده  𝑇𝐵𝐴𝑅𝑂𝑁ستون دهند. را از نظر تعداد متغیرهای پیوسته، دودوئی و تعداد قیود نشان می PSPمدل 

در  BARONجوابی است که بهترین متناظر با مقدار تابع هدف  𝑍𝐵𝐴𝑅𝑂𝑁 ستون و   BARONیاب توسط بهینه

موفق به  BARON این محدودیت زمانی بدین معنی است که در  NAو نماد ساعت تولید کرده  4محدودیت زمانی 
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به ترتیب بهترین کران باال و پایین تولید شده توسط الگوریتم  LBو  UBهای ستون تولید جواب شدنی نشده است.

ها کرده است و بیانگر زمانی است که الگوریتم صرف تقویـت کران 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠دهند. ستونپیشنهادی را نشان می

𝑇𝐴𝑙𝑔 چنین در جدول زیر هم دهد.زمان کلی الگوریتم را نشان می𝐺𝐴𝑃 =
𝑈𝐵−𝐿𝐵

𝐿𝐵
× طور که همان باشد.می 100

های بزرگتر حتی نمونهدر اغلب موارد نتوانسته جواب بهین را شناسایی کند و در  BARONیاب هینهشود بمالحظه می

 داشته است. خوبیاست اما الگوریتم پیشنهادی عملکرد قادر به یافتن یک جواب شدنی هم نبوده
و الگوريتم پيشنهادي BARONياب آمده از حل مستقيم توسط بهينه دست: نتايج به1جدول 

𝑻𝑨𝒍𝒈 (sec) 𝑻𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔(sec) GAP 𝑳𝑩𝑼𝑩 𝜷 𝒁𝑩𝑨𝑹𝑶𝑵 𝑻𝑩𝑨𝑹𝑶𝑵 
(sec)

Const BVar ConVar |𝕋| 

36 35.3 0 0 0 5 0 4.2 696 51 150 1 
193.9 130.3 0 0.2045 0.2045 5 0.2045 52 1392 102 300 2 
461.9 266.9 0.009 0.20451 0.20453 5 0.205 >144002088 153 450 3 
760.8 432.3 0.019 0.20449 0.20453 5 0.205 >144002784 204 600 4 
1091.5 705.6 0.019 0.20449 0.20453 5 0.207 >144003480 255 750 5 
3045.7 966.6 0.018 0.21188 0.21884 5 0.415 >144004176 306 900 6 

10653.5 1346.8 0.062 0.39811 0.39836 5 0.449 >144004872 357 1050 7 
9406 1169.5 0.042 0.39819 0.39836 8 NA >144005568 408 1200 8 

14400 1948.2 1.74 0.49391 0.50255 11 NA>144006264 459 1350 9 
14400 1555.1 1.72 0.49828 0.50687 13 NA>144006960 510 1500 10 
14400 1875.2 1.54 0.53403 0.54229 15 NA>144007656 561 1650 11 
14400 3865.6 - 0.49541 NA 20 NA>144008352 612 1800 12 

بنديجمع -5

نتایج محاسباتی روشی دقیق برای حل آن پیشنهاد گردید.ارائه و  PSPمسألة برای  MINLPدر این مقاله یک مدل 

کنند. توسعة مدل و روش حل به حالتی کهتصدیق می BARONیاب کارایی روش پیشنهادی را در مقایسه با بهینه

.شودتوانند روی درجات مختلفی تنظیم شوند، به عنوان کار آتی پیشنهاد میها میپمپ
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 به منظور افزایش مشارکت مردم برای دریافت شبکه مراکز سالمت پیشگیرانهسازماندهی 

این نوع خدمات

2شمیرانیحسین شمس، 1دییزهرا جمش
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چکیده

و تشخیص  های بالقوه تهدیدکننده زندگی با مراقبتو شدت بیماری وقوع بهداشتی پیشگیرانه، کاهش احتمال هایهدف مراقبت
ها آن ظر کارایی و اثربخشیناز ، یک عامل حیاتی های بهداشتی پیشگیرانههای مراقبتدر برنامه است. سطح مشارکت زودهنگام

کند. میت فراهمبهداشتی پیشگیرانه جهت حداکثرنمودن مشارک است. این مقاله، روشی برای طراحی یک شبکه مراکز مراقبت
 بندی شبکه مراکز مراقبت بهداشتی است.کننده اصلی ترکیبتعیینتعداد مراکزی که باید مستقرشوند و مکان هر مرکز، عوامل 

داشتی اقبت بهعنوان شاخص قابلیت دسترسی به یک مرکز مرت پیشگیرانه بهزمان کل ) سفر، انتظار و خدمت( دریافت خدما
با یابد. کاهش میکل،  یافتن زمانافزایششود. میزان مشارکت مردم با فرض می صفسیستم  یکشود. هر مرکز مشابه میمنظور

ع فت این نوی دریااستفاده از مدلسازی ریاضی، شبکه مراکز سالمت پیشگیرانه، طوری سازماندهی می شود که مشارکت مردم برا
 خدمات افزایش یابد.

.قلریزی حمل و نبرنامه یابی مراکز؛ زمان انتظار؛ طراحی شبکه؛مراقبت بهداشتی پیشگیرانه؛ مکان کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

 جودوتمال زیادی اح. است ترو کم هزینه ترخیلی راحتپس از بیماری،  درماننمودن از بیماری نسبت به  پیشگیری

رمان دهای تشخیص و جویی قابل توجهی در هزینهشود. صرفهو درمان  مراحل اولیه تشخیصهمان یماری در دارد که ب

توانند یرانه میهای پیشگبرنامهوجود دارد. بهداشتی پیشگیرانه بتهای مراقبرنامهرابطه با  درگذاری و همچنین سرمایه

یا  حیضطراری مانند جرااد و برای کیفیت بهتر زندگی با کاهش نیازهای درمانی شدید و ندهها را نجاتزندگی

 .[1]دندرمانی مشارکت نمایشیمی

لیه پیشگیری او( 1بندی شوند: د به سه گروه طبقهنتواناهدافشان میبهداشتی پیشگیرانه با توجه به های مراقبتبرنامه

ری ثانویه جهت اهداف پیشگی( 2 جهت کاهش احتمال بیماری در افراد بدون عالئم، مانند واکسیناسیون کودکان سالم

اسمیر اپپنند تشخیص و درمان مردمی که فاکتورهای ریسک داشته و یا در مراحل خیلی ابتدایی بیماری هستند، ما

ون خ کنترل قند درمان بیماران دارای عالئم برای کاهش عوارض یا شدت بیماری، مثالً( 3 برای تشخیص اولیه سرطان

 .[2]هش مشکالت عصبی و بیناییمنظور کادر یک بیمار دیابتی به

براساس ه هستند. ترین خدمات پیشگیرانشدهاز شناخته و ماموگرافیهای خون، ، آزمایشتزریق واکسن آنفلوانزا

های بهداشت فعلی، از منابع شوند، سیستمتوانند پیشگیریها میاگرچه بسیاری از بیماری جهانیبهداشتسازمانگزارش

اساس پاسخ به  ها برکنند. اکثر این سیستماده را نمیهای پیشگیرانه بهترین استفشان برای پشتیبانی برنامهدر دسترس

ی پیشگیرانه بطور ذاتی از های فوری هستند. مراقبت بهداشتاورژانسی بیماران و نگرانیل حاد، نیازهای مسائ

های مراقبت بهداشتی فعلی در سراسر جهان، ل حاد متفاوت است و در این رابطه، سیستمهای بهداشتی مسائمراقبت
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ای با اقبت بهداشتی منطقهی یک سیستم مرای کوچکتر هستند. یک روش موثر برای بهبود کارایبطور قابل مالحظه

کنند که در طی دو دهه گذشته، بخش می ست که خدمات پیشگیرانه دریافتافزایش تعداد مردمی ا، منابع محدود

 .[3] دهدمیهای بهداشتی را تشکیلقبتهای مراایی ناپذیری از بسیاری از برنامهجد
هستند  یرانهی خدمات پیشگهستند مردمی که در جستجومقایسه با مردم بیماری که نیازمند مراقبت فوری پزشکی در

سترسی به این، دپذیری بیشتری برای زمان و مکان دریافت خدمات مراقبت بهداشتی پیشگیرانه دارند. بنابرانعطاف

خصی سه شلی و مراکز یک عامل مهم برای موفقیت یک برنامه مراقبت بهداشتی پیشگیرانه است. موانع ساختاری، ما

این مقاله، روی موانع  . در[4]گذارندستند که در استفاده از خدمات مراقبت بهداشتی پیشگیرانه تاثیر میعاملی ه

 وقل خدمات مل و نتراکم، و مکان مراکز مراقبت بهداشتی و همچنین، ح، نوع، ساختاری که مستقیماً مربوط به تعداد

ی )مانند نع شخصبیمه( و موا )مانند دسترسی به پوششکنیم. موانع مالی است، تمرکز می دسترسی به تامین کنندگان

 ی کار هستند. های اجتماعی و فرهنگی( خارج از محدودهجنبه

اش سترسیدمنظور حداکثر نمودن این مقاله روشی برای طراحی یک شبکه از مراکز مراقبت بهداشتی پیشگیرانه به

کند. یا حداکثر مشتی پیشگیرانه رهای مراقبت بهداکت در برنامهکند. در واقع، مشاربالقوه ارائه میمراجعه کنندگان به 

یافت شده برای دراز زمان صرف کند.نقش کلیدی در مشارکت ایفا میشواهد تجربی وجود دارد که سهولت دسترسی، 

 ملشود. این زمان، شادادن قابلیت دسترسی به مراکز مراقبت بهداشتی استفاده میخدمات پیشگیرانه جهت نشان

 است.  شده در مرکز هنگام انتظار و دریافت خدمتبه مرکز و همچنین زمان صرفنقل وصرف شده در حملزمان

هداشتی راقبت ببندی شبکه مرکز مپیکرکننده اصلی ، تعیینتعداد مراکزی که باید مستقر شوند و مکان هر مرکز

نای استث اکز است. بهتخصیص مشتریان به مر مراقبت بهداشتی پیشگیرانه یک محیط انتخاب کاربر از نظر است.

های نامهعبارت دیگر، تقاضا برای برکنند. بهرکت نمیهای مناسب، احتمااًل مردم مشاشده در مکانخدمات ارائه

رتی که یابد. در صوپیشگیرانه در مناطق جمعیتی با زمان مورد نیاز که باید صرف دریافت خدمات شود، کاهش می

انه بطور گیرهای پیشباشند تمایل آنان برای مشارکت در برنامهی مدت طوالنی منتظر دریافت خدمات مردم باید برا

است. عامل شدهحیاتی است که در مدل گنجانده عاملر مراکز، یک یابد. بنابراین، سطح ازدحام دمیقابل توجهی کاهش

.[5]پیشگیرانه است و کیفیت خدمات مراقبت بهداشتیمراجعات  بین حجمدیگر، رابطه  مهم

رح مسالهش -2

ی دهندهها نشانباشد، گره Lهای ای از راهو مجموعه N(|N|=n)های ای از گرهیک شبکه با مجموعه G=(N,L)اگر 

با  iنقل هستند. کسر مشتریان ساکن در گره وهای اصلی حملها، شریانو راه محالت یک شهر یا مناطق جمعیتی است

ℎi شود که نشان داده می𝑖 ∈ 𝑁  .است 

در واحد  λتعداد مشتریانی که نیاز به خدمات پزشکی در کل شبکه دارند دارای توزیع پوآسون با نرخ می شود فرض 

λℎi  ،𝑖برابر  iاز هر گره نرخ ورود  بنابراین. زمان است ∈ 𝑁  .های بالقوه یک مجموعه محدود از مکاناستX  درG 
𝑆برای مراکز وجود دارد.  ⊂ 𝑋 تیم خدمت منفرد در مرکز یک هستند. شده از مراکز واقع ایمجموعهj به تواند می که

𝑗خدمات در واحد زمان  𝜇𝑗متوسط طور  ∈ 𝑋  فراهم کند، وجود دارد. زمان خدمت توزیع نمایی است. بنابراین، هر

𝜇𝑗کنیم که ی سهولت فرض میاست. برا M/M/1مرکز یک صف  = μ  و𝑗 ∈ 𝑋 تواند به است، اگرچه این فرض می

تمرکز اصلی روی قابلیت دسترسی به این مراکز است. در این مقاله، روی یک سیستم د شود. راحتی درون مدل آزا

 برای مراقبت بهداشتی پیشگیرانه، قرار دهی خالصر یک سیستم مبتنی بر وقت. دشودتمرکز می دهیغیروقت

های ورود به مرکز نشوند. در نتیجه، زمادهنده خدمات و مشتری تعیین میوی ارائهها اغلب برای راحتی هر دمالقات

( دارد. متوسط زمان کل که افراد D/M/1)یا  D/G/1تواند به صورت قطعی دیده شود که نیاز به استفاده از صف می
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𝑗 دهیم )مرکز در نقطهنشان می  �̅�𝑖𝑗کنند، را با صرف می jبمنظور دریافت خدمت در مرکز  iاز گره  ∈ 𝑋  مستقر

ترین مسیر از طریق کوتاه jبه مرکز  iزمان سفر از گره  i)شامل دو مولفه است:  �̅�𝑖𝑗است(. متوسط زمان کل شده

نشان  �̅�𝑗متوسط زمانی که مشتریان در مرکز، احتماالً انتظار و دریافت خدمت دارند که با  ii)و  ؛ 𝑡𝑖𝑗شده با دادهنشان

 عبارت دیگر:دهیم. بهمی

�̅�𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗 + �̅�𝑗     ,    𝑖 ∈ 𝑁    ,    𝑗 ∈ 𝑆                                                                                          (1) 
 

شود که داده مینشان 𝑎𝑖𝑗، با دارند jکه درخواست خدمت )مالقات( از مرکز  iکنیم که کسر مشتریانی از گره فرض می

کنیم که شود. برای راحتی، فرض میمیهدادنشان 𝑓(�̅�𝑖𝑗)یک تابع کاهشی از زمان کل مورد انتظار است که با 

𝑓(�̅�𝑖𝑗) گیریم:میدرنظر تواند برای توابع کاهشی دیگر تعمیم یابد و بنابراین ما یک تابع خطی است. اگرچه آن می 

𝑎𝑖𝑗 = {
𝑓(�̅�𝑖𝑗) = 𝐴𝑖𝑗 − 𝛾�̅�𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 − 𝛾(𝑡𝑖𝑗 + �̅�𝑗)    𝑖𝑓    𝑡𝑖𝑗 + �̅�𝑗 <

𝐴𝑖𝑗

𝛾
      𝑖 ∈ 𝑁    𝑗 ∈ 𝑆,

                                 , در غیر این صورت                                                                                    0

 

 

شد )یعنی درخواست خدمت( هنگامی که ویزیت خواهند jاست که در مرکز  iه کسری از مشتریانی از گر 𝐴𝑖𝑗که 

�̅�𝑖𝑗 = ی افراد شود که همهشیب تابع نابودی تقاضا است. فرض می  γتقاضا و  نابودیجلوگیری از تابع  است، یعنی 0

ی زمان کنند. در اجرای بلند مدت، مشتریان اطالعات مناسبی دربارهاز گره مشابه، خدمت از مرکز مشابه دریافت می

نند. اگر کآوردن خدمات مراقبت بهداشتی پیشگیرانه در مراکز در مجاورتشان گردآوری میدستکل مورد نیاز برای به

، همان خدمت را دریافت چه هر مشتری ممکن است این مراکز را به ندرت بازدید کند، پزشک خانواده و دوستانش

 از اطالعات مربوط به زمان کل مورد نیاز در هر یک از این مراکز است. منابع قابل اطمینانی معموالً کنند که می

𝑗های مشتریان باشد که درخواست خدمت از مرکز ای از گرهوعهمجم 𝑁𝑗اگر  ∈ 𝑆  دارند، چون افراد درخواست خدمت

 کنند،ترین زمان کل انتخاب میرا از مراکز با کوتاه

𝑁𝑗 = {𝑖;  �̅�𝑖𝑗 ≤ �̅�𝑖𝑘     ∀𝑘 ∈ 𝑆}.                                                                                                    (3) 
 

 بنابراین: دهیم،مینشان 𝜆𝑗دارند را با  jنرخ مشتریانی که درخواست خدمت از گره 

𝜆𝑗 = 𝜆 ∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗

𝑖∈𝑁𝑗

  ,    𝑗 ∈ 𝑆.                                                                                                          (4) 

�̅�𝑗 =
1

𝜇 − 𝜆𝑗
    ,    𝑗 ∈ 𝑆.                                                                                                               (5) 

 

𝑆های ، یافتن مجموعه بهینه از مکانهدف مساله ⊂ 𝑋 کنندگانی که درخواست )و شرکتطوریکه تعداد کل ب، است

که آنها حداقل توانند باز شوند مگر ایندارند حداکثر شود، مشروط بر یک شرط که مراکز نمیدریافت( خدمت از مراکز 

 بنابراین ما داریم: برآورده کنند؛را  𝑅𝑚𝑖𝑛حجم کار مورد نیاز 

𝜆𝑗 = 𝜆 ∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗

𝑖∈𝑁𝑗

≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛    ,    𝑗 ∈ 𝑆.                                                                                         (6) 

 صورت زیر فرموله شود:تواند بهله میمساتابع هدف 
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max
𝑆∈𝑋 ,𝑁𝑗  𝑗∈𝑆

{∑ 𝜆

𝑖∈𝑆

∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗

𝑖∈𝑁𝑗

;  𝜆 ∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗

𝑖∈𝑁𝑗

≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛   ∀𝑗 ∈ 𝑆}.                                              (7) 

 

رای فرموله کردن باست. S حداکثر برابر با تعداد عضوهای مجموعه تعداد مراکزی که باید تعیین شوند، شود که توجه 

 کنیم.تعریف می گیریتصمیم، دو مجموعه از متغیرهای عنوان یک برنامه ریاضیمساله به

 

𝑥𝑖𝑗 = {
اگر مشتریان از گره 𝑖 درخواست خدمت از مرکز 𝑗 داشته باشند            1

                                                            در غیر این صورت            0
                                                  

𝑦𝑗 = {
اگر مرکز در گره 𝑗 احداث شود            1

                در غیر این صورت            0
  

  :روابط ریاضی مدل

max ∶ Z = 𝜆 ∑ ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑗∈𝑋

                                                                                                      (8) 

S.T. 
∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1    𝑖 ∈ 𝑁                                                                                                                       (9)

𝑗∈𝑋

 

𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑗     𝑖 ∈ 𝑁 , 𝑗 ∈ 𝑋                                                                                                             (10) 

𝜆 ∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≥ 𝑅𝑚𝑖𝑛𝑦𝑗     𝑗 ∈ 𝑁                                                                                             (11) 

𝑥𝑖𝑗(𝑡𝑖𝑗 + �̅�𝑗) ≤ 𝑡𝑖𝑘 + �̅�𝑘 + 𝑀(1 − 𝑦𝑘)    𝑖 ∈ 𝑁 , 𝑗و𝑘 ∈ 𝑋                                               (12) 

𝜆 ∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≤ 𝜇    𝑗 ∈ 𝑋                                                                                                        (13) 

𝑥𝑖𝑗  , 𝑦𝑗  = 0 , 1    𝑖 ∈ 𝑁 , 𝑗 ∈ 𝑋                                                                                                  (14) 
 

�̅�𝑗که   شوند:صورت زیر بیان میبا استفاده از متغیرهای تصمیم به 𝑎𝑖𝑗 و 

�̅�𝑗 =
1

𝜇 − 𝜆 ∑ ℎ𝑖𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

    ,    𝑗 ∈ 𝑋,                                                                                     (15) 

𝑎𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 − 𝛾(𝑡𝑖𝑗 + �̅�𝑗)    ,    𝑖 ∈ 𝑁 , 𝑗 ∈ 𝑋.                                                                          (16) 
 

است. شده ( که براساس متغیرهای تصمیم نوشته7له )معادل هستند با فرمول مسا ( با هم11( و )8های )عبارت

کند که صریح می( ت10)شود. محدودیت دهد که هر گره توسط یک مرکز خدمت داده می( اطمینان می9محدودیت )

ی یک شان دهندهن M( که 12توانند خدمات مورد نیاز را فقط از مراکز باز دریافت نمایند. محدودیت )مشتریان می

 (13دیت )کنند. محدوز با حداقل زمان کل را انتخاب میکند که مشتریان مرککافی بزرگ است، تصریح می د به حدعد

 .کندتضمین می پایداری صف را
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یا عملکرد مراکز مراقبت بهداشتی پیشگیرانه وجود داشته محدود برای پشتیبانی استقرار و/که یک بودجه در صورتی

تواند برای زوده شود. این محدودیت همچنین میتواند به مدل پیشنهادی افتی میباشد، یک محدودیت بودجه به راح

خنلف یک ناحیه شهری استفاده شود. های مبرداری از مراکز در بخشی بین ایجاد و بهرهگنجاندن اختالفات هزینه

( غیرخطی است. 11)-(13های )باشد تابع هدف همانند محدودیتاست، می �̅�𝑗که تابعی از  �̅�𝑖𝑗تابعی از  𝑎𝑖𝑗 چون

له، به شدت غیرخطی است و حل دقیق آن بسیار دشوار است. برای حل این مدل ابتدا با استفاده از بنابراین، مسا

های مدل افزارهای حلآوریم و سپس با استفاده از نرممیدستهیک جواب اولیه تقریبی را ب ابتکاریهای روش

MINLP  مانندDICOPT  که در زبان مدلسازیGAMS  باشد. حل میقابل وجود دارد مدل ریاضی 

 بندینتیجه و جمع -3

 منظور حداکثرکز مراقبت بهداشتی پیشگیرانه بهاهای مرریزی غیرخطی برای طراحی شبکهاین مقاله یک مدل برنامه

تظار در زمان ان (2(کشش تقاضا 1ارائه نمود. مدل پیشنهادی شامل سه ویژگی مهم است:  مردم نمودن مشارکت

به مراکز  اضاو تابع تق M/M/1یک صف به عنوان حق انتخاب مرکز به متقاضیان دریافت خدمات. هر مرکز ( 3 سیستم

ایشی از که زمان انتظار، یک تابع افز M/G/1های تواند برای صفخطی منظور گردید. روش مطرح شده مینیز بصورت 

ی یزی غیرخطررنامه مدل از نوع بنرخ ورود مانند دیگر توابع نابودی تقاضای کاهشی یکنواخت است نیز استفاده شود. 

اً مناسبی ولیه نسبتواب اجآمیخته با اعداد صحیح است. برای حل آن ابتدا با استفاده از روشهای ابتکاری یا فراابتکاری، 

ن ز زبات می آید. سپس با شروع از این جواب، حل دقیق مدل ریاضی میسر می شود. برای کدنویسی مدل ابدس

 ده شد.بکار می رود استفا MINLPکه برای حل مدلهای  DICOPTو برای حل آن از نرم افزار  GAMSمدلسازی 
 مراجع -4
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 چکیده

 ،یریپذرقابت شیدر افزا نیتأم رهیزنج تیریمد یایمزا ها را بر آن داشته تا ازشرکت ی،شدن اقتصاد جهان رقابتی رشد به رو روند

 رهیاتخاذ کنند که کل زنج یا خود را به گونه یاتیو عمل یکیتاکت ،یکیاتژاستر ماتیتصم یبهره جسته و تمام شرفتیپ و ییکارا

وحمل و بندیزمان کپارچهیمدل  یبه بررس قیتحق نیبرخوردار باشد. ا یشتریب یو اثربخش ییاز کارا بیرق هایرهیدر مقابل زنج

نهیبا هدف کم خطیریو غ یخط حیعدد صح یزریمدل برنامه کیپژوهش  نیله اأمس یبرا پرداخته است. نیتأم رهزنجی در نقل

 ئه شده است. کارها ارا لیزمان تکم نیانگیکارها و م لیاز حداکثر زمان تکم یبیترک سازی

 .جریان کارگاهی ؛یکپارچگی ؛سه سطحی نیتأم رهیزنج ؛یبندزمان کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 از بیش را تامین زنجیره مدیریت جهانی، بازارهای در عظیم تحوالت ایجاد و نوین هایاخیر ظهور فناوری هایدر سال

 به ناگزیر خود، رقابتی جایگاه و موقعیت حفظ و ایجاد برای مختلف هایطوریکه سازمان به  است، ساخته ضروری پیش

 . شندبامی تأمین زنجیره مدیریت هایتئوری از استفاده

است  نیتأم رهیمختلف زنج هایبخش نیب کپارچهی نیتأم رهیزنج کی جادیا نیتأم رهیزنج یرقابت هاییاز استراتژ یکی

 ماتیتصم یساز نهیبه نیتام رهیزنج یهدف از زمانبند .هاستآن نتریاز مهم یکی نیتأم رهیزنج کپارچهی بندیکه زمان

یمملموس  ریملموس و غ یاهداف اقتصاد یابیو ارز یمدت، بررس انیکوتاه مدت و بعضا م یزیمربوط به افق برنامه ر

 .باشدیم هایمربوط به زمانبند ماتیتمرکز بر هماهنگ نمودن تصم نیتام رهیزنج ی. در زمانبندباشد

 هبیان مسأل -2

 کنندگاننیتأم نیب یسه سطح نیتأم رهیزنج کیدر  کپارچهی بندیزمانله أرو، مس شیمورد توجه در پژوهش پ لهأمس

 یدیتول ستمیس یکه دارا کنندگاننیکه کارها پس از پردازش در بخش تأم باشدیم دکنندهتولی و ونقلحمل ستمی، س

 یو سرعت ها هاتیمتفاوت با ظرف هینقل لهینوع وس نیچند دارای که ونقلحمل ستمیس لهیاست، به وس یکارگاه انیجر

 .هدف،ابدییباشد، انتقال م یم رپذیانعطاف یکارگاه انیجر یدیتول ستمیس یکه دارا دکنندهیمتفاوت است به بخش تول
 یبیترک کردننهیبه منظور کم کنندهدتولی و ونقلحمل ستمی، س کنندهنیتأم نیب شتریب یهماهنگارائه یک مدل جهت 

 .باشدیم رهیکارها در مراحل مختلف زنج لیو زمان تکم لیزمان تکم نیانگیاز م

 های پژوهشپیش فرض -1. 2

درنظرگرفته شده است که سطح اول آن  یسه سطح نیتأم رهیزنج کپارچهی بندی له زمانأپژوهش، مس نیدر ا

 ستمیو سطح دوم آن  س باشدیم یکارگاه انیجر ایدسته یدیتول ستمیس یبوده است که هر کدام دارا کنندگاننیتأم
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نوع  mیکه دارا ونقلیحمل ستمی. سگرددیم فیرتع باشد،یکننده م دیکننده و سطح سوم که تول نیمأت نبی ونقلحمل

 یدیتول ستمیس یقرار دارد که دارا دکنندهیتول یانیو در سطح پا باشدیمتفاوت م هایتظرفی و هابا سرعت هینقل لهیوس

 پردازش دیکار با nوجود دارد و  یانیانبار م کنندهنتأمی و ونقلحمل ستمیس نی. بباشدیم رپذیانعطاف یکارگاه انیجر

در  دیو فرض شده است که کارها با شودیحمل م هینقل لهیوس کیشود. هر محموله که شامل اندازه دسته است توسط 

 نیانگیاز م یبیجهت حداقل کردن ترک یبرسد و هدف ارائه مدل دکنندهیشده به بخش تول فیتعر شیاز پ لیزمان تحو

 .باشدیم رهیجکارها در مراحل مختلف زن لیو زمان تکم لیزمان تکم

 پژوهشاهداف  -2. 2

 کننده( دیتول-حمل و نقل ستمیس -کننده نی)تامیسه سطح نیتأم رهیزنج یزمانبند .1

 ریانعطاف پذ یدیتول ستمیس کیبا در نظر گرفتن  یسه سطح نیتأم رهیزنج یجهت زمانبند یاضیمدل ر کیارائه  .2

 کننده دیدر سطح تول

 لیزمان تکم نیانگیکارها و م لیاز حداکثر زمان تکم یبی، حداقل نمودن ترک یشنهادیپ یاضیمدل ر ارائههدف از  .3

 .باشدیکارها م

  پیشینه تحقیق -3

 مطالعات پیشین: 1دول ج
 سال نویسنده لهنوع مسأ تابع هدف

 2009 مهتا وشیباهاتناگارو پ تیروه ایدو مرحله نیتأم رهیزنج لونقحمل نهیو هز لتحوی زمان کردن حداقل
 2009 کیتئدوز ساو ایسه مرحله نیتأم رهیزنج لونقو حمل ینگهدار هاینههزی کردن حداقل

 ایدو مرحله نیتأم رهیزنج لیحداقل کردن زمان تکم
 عیو توز دیتول

 2009 و همکاران این یو بهشت یذگرد

و  یاز آماده ساز یناش نهیکردن کل هز نهیکم
 یو موجود لیتحو

و  دیتول یبندله زمانأمس
و  کنندهنیکه شامل تأم عیتوز
 یونقل و مشترحمل ستمیس

 
 ونگ و همکاران

 
2013 

 نهیو هز انیزمان جر یحداقل کردن مجموع وزن
 ارسال

 2013 ژانگ یسلواراجاه و رو یگنانیسایا یدو سطح نیتأم رهیزنج

 نهیهز یریتاخ یکارها یمجموع وزنحداقل کردن 
 منابع صیتخص

رضا  دیو س یبرزوکیراست یمرتض یدو سطح نیتأم رهیزنج
  یحجاز

2013 

پانوس پارادالوس  ،یژون پ ایدو مرحله نیتأم رهیزنج لیحداقل کردن زمان تکم
  همکارانو

2014 

 یچند سطح نیتأم رهیزنج ونقلحمل نهیو هز ریتأخ نهیحداقل کردن هز
 یسر

 2015  داوودپور دیو حم یمیندا کر

و  دکنندهیدر بخش تول لیحداقل کردن زمان تکم
 لونقناوگان حمل نهیحداقل کردن هز

 
 یدو سطح نیتأم رهیزنج

 
 و همکاران سیالگساندرو آگنت

 
2015 
 

 دیتول کیمربوط به  یها نهیحداقل کردن کل هز
 کننده

 2017 یبانرج تیجیساگالم و آو تیاوم یدو سطح نیتأم رهیزنج

مساله  یبرا تیبه حداقل رساندن  متوسط زمان هدا
 هماهنگ یزمانبند

 
 یدو سطح نیتأم رهیزنج

و پانوس  لمازیاومر فاروک ا
  پاردالوس

2017 
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و  لیزمان تکم نیانگیاز م یبیحداقل کردن ترک
 نیتأم رهیکارها در مراحل مختلف زنج لیزمان تکم

 یبندزمان کپارچهیارائه مدل 
 رهزنجی در نقل و و حمل

سه  نیتأم رهی)زنجنیتأم
 (یسطح

 تحقیق حاضر

 مدلسازی -4

 نیبهتر یاضیر یسازمدل ،یبندله زمانأمس کی یشفاف برا سازیفرمول کیبه  یمفهوم فیتعر کیبه منظور حرکت از 

 مشخص نمود. اتیاضیر قیبا زبان دق توانیله را مأمس کیمختلف  هایانتخاب است چرا که تمام جنبه

 لهتعریف مسأ -1. 4

مورد  دکنندهیو تول کنندهنیتأم نیب یسه سطح نیتأم رهیزنج کیدر  کپارچهی یبندله زمانأمس قیتحق نیدر ا

 لهیاست، به وس  یکارگاه انیجر یدیتول ستمیس یکه کارها پس از پردازش در بخش اول که دارا ردگییقرار م یبررس

 یکه دارا دکنندهیمتفاوت است به بخش تول یهاتیبا ظرف زیمتما هینقل لهیوس نیچند دارای که ونقلحمل ستمیس

 ستمیو س کنندهنیتأم نیب شتریب ی. هدف هماهنگابدییهست، انتقال م رپذیانعطاف یکارگاه انیجر یدیتول ستمیس

کارها در  لیو متوسط زمان تکم لیحداکثر زمان تکم یکردن مجموع وزن نهیبه منظور کم کنندهدتولی و ونقلحمل

 .باشدیم رهیزنج
 

 

 :  نمایش کلی از زنجیره تأمین سه سطحی1شکل

 لهمفروضات مسأ -2. 4

  ها وجود ندارد.ی بین آنازینشیپکارها مستقل از یکدیگر هستند و هیچ محدودیت 
 های مختلف متناسب روی ماشین باشند و زمان پردازش کارهاهای موجود در هر سطح یکسان نمیماشین

باشند و امکان خرابی مستمر در دسترس می به طورها تمامی ماشینهمچنین  باشد.ها میبا سرعت ماشین

 ها وجود ندارد.ماشین
 باشند.ها در لحظه صفر آماده به کار میتمامی ماشین 
 باشد.هر ماشین در هر لحظه تنها قادر به پردازش یک کار می 
  باشند.ی صفر در دسترس میلحظهتمامی کارها در 
 شوند.بندی و حمل میای و حداکثر به اندازه ظرفیت وسایل نقلیه دستهکارها به صورت دسته 
 باشد استفاده از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه جهت حمل کارها به سطح دوم که تولیدکننده نهایی می

 نقلیه جهت حمل کارها متفاوت است.ظرفیت و سرعت وسایل همچنین  شود.می
 شود و امکان هر کار در طول زمان پردازش خود در هر ایستگاه کاری تنها بر روی یک ماشین پردازش می

 شکست کارها وجود ندارد.

 لهفرمول بندی مسأ -3. 4

 و تحلیل و تجزیه به بتوان تا است درک قابل قالبی در هاآن کارکرد و ها تعریف تعامل بین اجزای نظام ،یسازمدل
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و  دلم یخروج یپارامترها ی،ورود یو پارامترها هاسیاز ارائه مدل در ابتدا اند شپی. پرداخت هاآن هاتصمیم اتخاذ

شده  ادیله أمس یبرا یشنهادیپ کپارچهی یاضیشوند سپس مدل ریم حیبه صورت جداگانه تشر یرگیمیتصم یرهایمتغ

 .گرددیارائه م

 هااندیس: 2دولج

 (2)1, 2,...,i m (1)1, 2,...,i m (3)1, 2,...,i ml ونقل،حمل کننده،نیدر بخش تأم هانیماش سیاند 
 نیتأم رهیزنج دکنندهتولی بخش

: , ,i i i  

 , 1, 2,..., ,j j n j j   کار    سیاند : ,j j  

:                نیتأم رهیبخش دوم زنج یکار ستگاهیا سیاند  l 

 , 1, 2,..., ,k k n k k   ها  دسته سیاند : k 
 

 مدل یورود ی: پارامترها3جدول

:(3) سطح دوم ستگاهیموجود در هر ا هاینیتعداد ماش
l

m
 

: کارهاتعداد  n 

i هینقل لهیزمان رفت وس (2) م  ا: iPr  
 α در تابع هدف یپارامتر ثابت وزن

i هینقل لهیزمان برگشت وس                                     (2) ام: iPb  
:(1) سطح اول ستگاهیموجود در هر ا هاینیتعداد ماش m 

i نیماش تیظرف ام   : ( )Cap i  
:(1) ام در سطح اولi نیماش یام روjزمان پردازش کار  pij 

:(3) ام در سطح دومl ام مرحلهi''  نیماش یروام jزمان پردازش کار  Pi jl 
:(2) لونقبخش حمل هینقل لیتعداد وسا m 

 متغیرهای تصمیم: 4جدول

i هینقل لهیوس دنیزمان رس  ام حمل کننده دستهk(2) ام: i kCb  
:(1) ام در سطح اول                i نیماش یام روjکار  لیزمان تکم ijC

 
Cs:(2) ام به سطح دوم  jکار  دنیزمان رس j 

: اول سطح انیام در پاjکار  لیزمان تکم jCf
 

C:(3) از سطح دوم lام در مرحله jکار  لیان تکم jl 
i هینقل لهیزمان برگشت وس دسته کنندهام حمل k(2)   ام: i kCm  

:(2) امi هینقل لهیام توسط وسkزمان آغاز حمل دسته  i kS  

 کیصفر و  میتصم یرهایمتغ: 5جدول

kام قبل از دسته kاگر دسته   هینقل لهیتوسط وس i  ام حمل
 صورت صفر نیا ریدر غ 1شود مقدار 

(2): i kky   
:(2) صفر   نصورتیا ریدر غ 1شود مقدار  لیام تشکkاگر دسته  kB 

ام پردازش شود lدر مرحله   i'' نیماش یام بر روjاگر کار 
 صورت صفر نیا ریدر غ 1مقدار 

(3): i jlx  
 ریدر غ 1داده شود  صیام تخصkام به دسته jاگر کار 

 صفر          نصورتیا

(2): jkz
 

jام قبل ازکار jاگر کار  نیماش یام رو ''i ام مرحلهl  سطح
 صورت صفر. نیا ریدر غ 1مقدارش  ردیدوم قرار گ

(3): i jj ly   
jام قبل ازکار jاگر کار  ( ستگاهی)ا نیماش یام روi ام

 صورت صفر نیا ریدر غ 1مقدارش  ردیسطح اول قرار گ

(1): ijjy  

i هینقل لهیحمل به وس یام براkاگر دسته  (2) صورت صفر نیا ریدر غ 1داده شود مقدار  صیام تخص: i kw  

 یشنهادیپ کپارچهی یاضیمدل ر: 6جدول

| Z m+Pbm=Prm, tk | b=b mS               M , Q  (1) (2) (2) (2)*(2 )S Cf M z wi k j jk i k   
 

 (2), 1... , 1...j k n i m   (15) 

)Cα-+(1maxCαMinZ=  (2) (2) (2) (2)( Pr )*Cm S Pb wi k i k i i i k  
    

 (2), 1... , 1...j k n i m  (16) 
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(1) (1)
1 1j j

C P
 1...j n 

(3) (2) (2) (2) (2) (2)Pr *(3 )Cm Cm Pb M w w yi k i k i i i k i k i kk      
         

 , , 1... , ,
(2)1...

j j k n j j

i m

  

 

 (17) 

(1) (1) (1)
( 1)C C Pij i j ij 


 (1)2... , 1...i m j n  (4) (2) (2) (2) (2) (2)Pr *(2 )Cm Cm Pb M y w wi k i k i i i kk i k i k      
         

 , , 1... , ,
(2)1...

j j k n j j

i m

  

 

 (18) 

(1) (1) (1) (1)*C C P M yij ij ij ijj  
 

 (1)1... ,
, 1...

i m
j j n j j


  

 (5) (2) (2)Cb Cm Pbi k i k i 
  

 
(2)1... , 1...k n i m  (19) 

(1)
(1) ,

Cf Cj m j


 
(1)1... , , 1...i m j j n

j j
 



 (6) (2) (2)*Cb z Csi k jk j


 (2), 1... , 1... ,j k n i m
j j

 



 (20) 

(1)
(1) ,

Cf Cj m j


 1...j n (7) (3) (3) (3)*1 1 1C Cs P xj j i j i j 
 

 (3)1... , 1...j n i ml 
 (21) 

(2) 1
1

n
z jkk





 1...j n 
(8) (3)

1
1

m
x i jli




 

 
(3)1... , 1...j n l L  (22) 

(2)

1

n
z Bjk kj





 1...k n (9) (3) (3) (3) (3)*( 1)C C P xjl j l i jl i jl 
 

 (3)1... , 1... ,

(3)2...

j n i ml

l L

 



 
(23) 

(2) *
1

n
z M Bjk kj





 1...k n 
(10) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)* *(3 )C C P x M y x xj l jl i j l i j l i jj l i jl i j l     

         
 (3)1... , , 1... ,

(3)1...

j n j j l L

i ml

  

 

 (24) 

(2) (2)* ( )1

n
w z Capi k jk ij


 



 (2)1... , 1...k n i m  
(11) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)* *(2 )C C P x M y x xjl j l i jl i jl i jj l i jl i j l     

       
 (3)1... , 1... ,

(3)1...

j n l L

i ml

 

 

 
(25) 

(2) (2)
1B Bk k


 1...k n (12) (3)

maxC C j l


 1... , 1...j n l L  (26) 

(2)
(2) (2)

1

m
w Bi k ki




 

 1...k n (13) nC
n

j
jLc /)( )3(





  (27) 

(2)
(2) (2)*

1

m
w M Bi k ki




 

 1...k n 
(14)  (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3), , , , , , 0,1y z B w y x yijj jk k i k i kk i jl i jj l       

  (28) 

mt: نقلوزمان سفر وسیله حمل 

( زمان تکمیل کار در 3کند. محدودیت )( تابع هدف است که حداکثر زمان تکمیل کارها را کمینه می2ابطه )ر

کاری سطح اول را  ( زمان تکمیل هر کار در هر ایستگاه4کند. محدودیت )ایستگاه کاری اول سطح اول را مشخص می

j,دهند دو کارباشند که نشان میهای انفصالی می( محدودیت6( و )5دهد. محدودیت )نشان می j همزمان بر روی

( 8کند. محدودیت )در سطح اول زنجیره را بیان می هر کار( زمان تکمیل 7شوند. محدودیت )یک ماشین فرآیند نمی

( برای ایجاد ارتباط بین 10) ( و9شود. محدودیت )تنها به یک دسته ارسالی تخصیص داده می هر کارکند که بیان می
(2) (2),B zk jk کند زمانی یک ( بیان می12دهد. محدودیت )( حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه را نشان می11. محدودیت )است

( برای ایجاد ارتباط بین 14( ، )13های )د. محدودیتشود که دسته قبلی آن فعال شده باشدسته فعال می
(2) (2),w Bik k 

( زمان رسیدن وسیله 16ها در سطح دوم است. محدودیت )دهنده زمان شروع حمل دسته( نشان15. محدودیت )است

دهند باشند که نشان میهای انفصالی میمحدودیت (18( ، )17های )دهد. محدودیتام را نشان میkنقلیه حامل دسته

k,دو دسته k  ها به سطح سوم را ( زمان رسیدن دسته19شوند. محدودیت )همزمان توسط یک وسیله نقلیه حمل نمی

تکمیل کار در ( زمان 21دهد. محدودیت )( زمان رسیدن کارها به سطح سوم را نشان می20کند. محدودیت )بیان می

کند در هر ایستگاه کاری هر کار به یک ماشین ( بیان می22کند. محدودیت )ایستگاه کاری اول سطح سوم را بیان می

دهد. های کاری سطح سوم را نشان می( زمان تکمیل هر کار را در ایستگاه23شود. محدودیت )تخصیص داده می

j,دهند دو کارباشند، که نشان میهای انفصالی می( محدودیت25( ، )24محدودیت ) j   همزمان در یک ایستگاه کاری

( 27و محدودیت )  ( حداکثر زمان تکمیل کارها را در سطح سوم26شوند. محدودیت )روی یک ماشین پردازش نمی

را  1ه متغیرهای تصمیم صفر یا دهد ک( نشان می28دهد. در نهایت محدودیت )میانگین زمان تکمیل کارها را نشان می
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باشند که در این تحقیق به کمک ی میرخطیغ( 20(، )11های )له در محدودیتأمدل ریاضی این مسکنند. اختیار می

معرفی متغیرهای 
(2)
i jk

H
  به جای عبارت

(2) (2)

1
*

n
jki k j

Zw 



و 
(2)CCi jk  به جای عبارت

(2) (2)*Cb z jki k  و اضافه کردن

 های جدید مدل خطی خواهد شد:محدودیت
 

(29) (2) (2) (2)*(1 )
1 1

n n
H z M wjki jk i kj j

      
(30) (2) (2) (2)*(1 )

1 1

n n
H z M wjki jk i kj j

      
(31) (2) (2) (2)*(1 )CC Cb M Z jki k i k  

  
(32) (2) (2) (2)*(1 )CC Cb M z jki jk i k  

  
 بندینتیجه و جمع -5

باشند که به دنبال بهترین ترکیب جزو فازهای اولیه مباحث مدیریت زنجیره تأمین میریزی تولید بندی و برنامهزمان

 .دهندها را مورد بررسی قرار میبینی تقاضا بوده و برنامه نیازمندیشیپ موجودی، سطح منابع، تخصیص–تولید
بندی زنجیره تأمین و زمانبندی زنجیره تأمین به نوع سیستم کاری سطوح حال کمتر پژوهشی در زمینه زمان تا به

پرداخته است. لذا در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن  همزمان سه نوع محیط کاری متفاوت این شکاف 

بندی، موجود در ادبیات موضوع را کاهش دهیم. لذا به منظور کاهش فاصله میان تئوریک و عملیاتی بودن مسائل زمان

سازی ترکیبی از حداکثر ونقل در یک زنجیره تأمین سه سطحی با هدف کمینهو حمل بندیزمان مسئله تحقیق، در این

ریزی له یادشده یک مدل برنامهأگیرد. برای مسزمان تکمیل کارها و میانگین زمان تکمیل کارها مورد بررسی قرار می

 عدد صحیح خطی و جدید ارائه گردید.
 مراجع -6

-تیظرف یدارا هیبا وسائل نقل نیتأم رهزنجی در ونقلحمل یبندزمان یکپارچگی ؛ یمحمدعل ا،نییو بهشت نالدیحسام دیس ،یذگرد ]1[
 1388زپایی سوم، ششم،شماره نقل،سالوحمل نامهپژوهش، متفاوت  های

 یارشد،رشته مهندس ینامه کارشناس انیپا،  رپذیبا منبع انعطاف رپذیانعطاف یکارگاه انیجر بندیزمان؛  زاده،نعباس ]2[
 (.1390صفحه، ) 65بابل،  یروانینوش یصنعت ک،دانشگاهیمکان ع،دانشکدهیصنا
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