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 چكیده

ها در ذهن مصرف کننده و کسب ها و سازمانها برای بهبود تصویر شرکتجدید شرکت مسئولیت اجتماعی به عنوان استراتژی

های اقتصادی و حقوقی خود فعالیت نمایند و ها باید فراتر از مسئولیتشرکتمزیت رقابتی سازمان است. در این بین 

ز ها، نمای غالب در بسیاری اورد مسئولیت اجتماعی شرکتمند. این دیدگاه در های مربوط به بهسازی جامعه را بپذیرمسئولیت

ود ستراتژی وجهای بسیاری در رابطه با چگونگی اجرای مسئولیت اجتماعی به عنوان یک اایدهجهان امروز است. در همین راستا، 

های لعه مدلا، با مطادر این راست ماعی است.های مسئولیت اجتدارد. هدف این پژوهش ارائه رویکرد جدید برای اجرای فعالیت

سئولیت رای مجامختلف و عوامل تاثیرگذار بر اجرای مسئولیت اجتماعی سعی بر آن شد که رویکرد جدید و کارآمدی در جهت 

به  ه این رویکردمرحله تشکیل شده است که در نهایت بر اساس روش دمینگ سعی شد ک 8این رویکرد از اجتماعی ارائه گردد. 

 بهترین شکل ممکن عمل نماید.
 

 .ذینفعان کلیدی ؛اجرای مسئولیت اجتماعی ؛چرخه دمینگ ؛مسئولیت اجتماعی کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ب مزیت ها برای موفقیت در بازار رقابتی حال حاضر با رقابت شدیدی مواجه هستند، در این میان برای کسشرکت

. مشتریان به [1]ها را توسعه بخشند رقابتی و کسب هر چه بیشتر از سهم بازار باید روابط مثبت با مشتریان و شرکت

 کنندمینمایند، توجه ها را خریداری میهایی که کاال و خدمات آنمسئولیت اجتماعی سازمان و عمل پایدار سازمان

های مسئولیت اجتماعی گیری درباره خرید به فعالیتدهد که مشتریان هنگام تصمیم. تحقیقات گذشته نشان می[2]

های جامعه هایی که به مسئولیت اجتماعی و نیازنمایند، این در حالی است؛ مصرف کنندگان از شرکتسازمان توجه می

ها پذیرد. به عبارت بهتر، آنبین شرکت و مشتری صورت می و ارتباط قویکنند نمایند، بیشتر قدرددانی میتوجه می

ها هستند پردازند یا حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر برای کاال و خدمات این شرکتها میبه خرید بیشتر از این شرکت

[3] . 

در همین حال، جامعه انتظار دارد که مشاغل بطور داوطلبانه در حل مشکالت اجتماعی شرکت کنند، چه در ایجاد 

های اقتصادی و اند. این دیدگاه بر این اساس بود که شرکت ها باید فراتر از مسئولیتمشکالت نقش داشته یا نداشته

های مربوط به بهسازی جامعه را بپذیرند. این دیدگاه در مورد مسئولیت نمایند و مسئولیت حقوقی خود فعالیت

ها بطور مداوم تحت فشار کارکنان، . مدیران شرکت[4]یاری از جهان امروز است ها، نمای غالب در بساجتماعی شرکت

های مسئولیت های مردم نهاد و دولت برای افزایش مشارکت در فعالیتهای جوامع، سازمانکنندگان، گروهتامین

کنند و بر اجرای آن نظارت گذاری مسئولیت اجتماعی توجه میسرمایه ها به بازدههمچنین شرکتاجتماعی هستند. 

. [5]ها خواستار بازده بهتر بودجه مسئولیت اجتماعی در مقابل اجرای آن هستند دارند؛ عالوه بر این، ذینفعان سازمان

های فعال و گذاران، سازمانکنندگان، کارکنان، جامعه، سرمایهبا توجه به فشارهای مشتریان، تامین هابنابراین، شرکت
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 .[6]گردند مسئولیت اجتماعی ترغیب می یهاسایر ذینفعان به اتخاذ یا گسترش تالش

. زمانی که گیردصورت میولیت اجتماعی برای بهبود جامعه و محیط زیست های مختلف مسئتمرکز بر فعالیت

 گیرند، به آن معناست که عوامل بسیاری وجود دارد که باید توسط شرکتسازی مسئولیت اجتماعی میتصمیم به پیاده

شوند. دیل میعی تبی مسئولیت اجتماصر الگوی اجراتهیه شده و مورد توجه قرار گیرد که در نهایت این عوامل به عنا

اند و آماده اجرای آن نیز هستند. اما از ای برای مسئولیت اجتماعی قائل شدهها اهمیت ویژهبسیاری از شرکت ،رواز این

 ایند.اد نمتی برای خود ایجت رقابتوانند مزیسازی درست آن نمیطرفی، به دلیل عدم آگاهی کافی از این مفهوم و پیاده

جتماعی میلیون دالر در حوزه مسئولیت ا 170بیش از  2013شرکت فعال در کشور هند در سال  108بطوریکه، 

های گزافی را برای ههای مسئولیت اجتماعی هزین. بنابراین، عدم اجرای درست فعالیت[7]گذاری کردند سرمایه

ماعی ت اجتدر راستای اجرای مسئولی اسبمن مفهومی الگویهدف این پژوهش ارائه ها به دنبال خواهد داشت. شرکت

تواند پروژه م، شرکت میبا داشتن اساس و پایه الزسازی گردد. های شرکت پیادهتواند براساس استراتژیاست که می

.شودخود را استخراج کند که در درازمدت باعث افزایش رقابت شرکت می مسئولیت اجتماعی اصلی

مسئولیت اجتماعی -2

های شگذشته توجه محققان را به خود جلب کرده است و پژوهنقش اجتماعی مشاغل در جامعه از اواسط قرن 

شده  ناختهمختلفی در رابطه با  آن صورت گرفته است؛ مسئولیت اجتماعی موضوعی است که در مشاغل به خوبی ش

اند. رشد موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی از سال مند شدهعالقه 1950از سال  است و محققان به این موضوع

وکارها های علمی به ظهور در کسبی فعالیتشروع گردید و مفاهیم مسئولیت اجتماعی به واسطه 1970و  1960

 .[8]کمک نمود 

های عملی موضوع اصلی مسئولیت اجتماعی شامل حقوق کارکنان، اقدامات کار، حفاظت محیط زیست، شیوه

های سخ سازمان. مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان پا[9]عادالنه، مسائل مصرف کنندگان و توسعه اجتماعی است 

. از [10]شود تر شمرده میتر و شفافپذیری بیشر، اخالقیتدولتی و خصوصی به تقاضا جوامع رو به رشد برای مسئولی

ت شود و از مسئولیمسئولیت اجتماعی به صورت هرمی است که با مسئولیت اقتصادی شروع می "دیدگاه کارول 

ها با قتصادی شرکتبطوریکه، مسئولیت ا ؛]10 ["نمایدو اخالقیات به عنوان فعالیت نیکوکاری پیروی می حقوقی

انونی، قشوند. در رابطه با مسئولیت ارزیابی می "کنترل کیفیت و هزینه"و  "تضمین منافع اقتصادی سهامداران"

پذیری اخالقی و سئولیت. دولت برای م"حقوق کارکنان را تضمین کند"و  "از قوانین پیروی نماید"ها باید شرکت

ت از محیط زیس"ها موظف هستند را بر عهده دارد. شرکت "اجرای مقررات زیست محیطی"یت زیست محیطی، مسئول

 .رار دهندقرا مورد توجه  "ایبهداشت و ایمنی حرفه"و  "محافظت کرده و از منابع خود به نحو احسن استفاده کنند
یف اصلی از وظا "تانه برای کارکنانهای انسان دوسنگرانی"و  "ایآموزش حرفه"، "ایبهداشت و ایمنی حرفه"توجه به 

مسئولیت  "ردند: تماعی را بدین شکل تعریف کمسئولیت اج 2002پورتر و کرامر در سال  .[9]ها است سازمان

جتماعی در های تجاری است که با در نظر گرفتن زمینه جغرافیایی و ااجتماعی رابطه مثبت بین محیط زیست و فرصت

أثیر تصمیمات و مسئولیت اجتماعی به عنوان مسئولیت یک سازمان در مورد ت. [11] "افتدکسب و کار اتفاق می

گردد؛ بطویکه، میزان حوزه های خود بر جامعه و محیط زیست، از طریق شفافیت و رفتار اخالقی تعریف میفعالیت

 .[12]ها تحمیل شده است انشان به شرکتیاری توسط ذینفعهای اقتصادی، حقوقی، اخالقی و اختمسئولیت

 AA1000 ،OHSAS، 14000، ایزو 26000رو، سازمان استاندارد جهانی، استانداردهایی را همچون ایزو از این
. هر یک از این [9]ها برقرار نموده است در جهت بهبود عملکرد اجتماعی برای سازمان SA 8000و  18001

مسائل مربوط به   14000اند. بطوریکه، ایزو ی خاصی از مسئولیت اجتماعی تمرکز کردهها بر روی حوزهاستاندارد
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 AA1000گیرد. استانداردی مانند شود؛ حوزه خاصی مانند صنعت معدن را در برمیمحیط زیست را شامل می

های موجود ممکن است با چنین سیستممدیریت اجرا مسئولیت اجتماعی مانند مدیریت سهامداران را بر عهده دارد؛ هم

نامه نیست، ای از رهنمودها است و تابعی از گواهیبه عنوان مجموعه 26000توجه به اعتبار پذیری متفاوت باشند. ایزو 

ملزم به حسابرسی   8000SAنماید. تعهدی را برای امضاکنندگان آن اعمال می 1در حالی که سازمان رقابت جهانی

هایی مسئولیت اجتماعی ریزی برای اجرای هرچه بهتر برنامهها به دنبال برنامه. بنابراین، سازمان[13]مستقل است 

 هستند.

اجرای مسئولیت اجتماعی -3

 یگذارریاثت نی. ادینمایسازمان از درون سازمان شروع شده و تا خارج سازمان را احاطه م یاجتماع تیمسئول یاجرا

 میمستقریسازمان بطور غ یهاتیفعال یبلکه بر رو ستیکار در ارتباط نوکسب اتیبا عمل میبطور مستق یخارج

. مسائل باشندیسازمان م کیدرون  یاجتماع تیمسائل مسئول ،کار کارکنان طیو مح یمنیا ،یگذار است. سالمتریتاث

 تیفیل  ک، شامشوند تیریمد یاتیعمل یزیردر برنامه دیو با رندیگیسازمان شکل م رونیکه در ب یاجتماع تیمسئول

که  یارجو خ ی. مسائل داخلاست ستیز طیبه اجتماع و مح یسازمان یهاتیخدمات و محصوالت و توجهات فعال

ین در ا .[14] دینمایم جادیشهرت سازمان تفاوت ا ودر ادراک  رد،یآنها را در نظر بگ دیسازمان با یاجتماع تیمسئول

یزم برای مکان مرحله اقداماتی همچون اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی، طراحی و انجام مسئولیت اجتماعی، ایجاد

پذیرد های پیشرفت صورت میرصتفد داخلی و خارجی و تعیین اخالقی، گزارش عملکر-یرسیدگی به مشکالت رفتار

[15] . 
ای در اجر ، هر سهممهم نیستها شرکت یاجتماع تیمشارکت آن با مسئول زانیم ایسازمان  کیاندازه 

ی اریبس یایمزا وکارکسب یجامعه و هم برا یرابرخوردار است و ب ییباال تیاهم ها ازهای اجتماعی شرکتمسئولیت

منافع به سه دسته  1توان مطابق جدول وکارها را میتوسط کسب یاجتماع تیمسئول اجرایاز  یمثبت ناش جینتا دارد. 

.[16]بندی نمود ، منافع جامعه و منافع زیست محیطی تقسیمشرکت

: منافع اجرای مسئولیت اجتماعی1جدول 

منافع زیست محیطیمنافع جامعهمنافع شرکت
 ی،عملکرد مالبهبود 

 کمتر، یاتیعمل یهانهیهز
 ی،و شهرت نام تجار ریتصو
 ی،مشتر یفروش و وفادار شیافزا

 ،شتریب تیفیو ک یوربهره
در جذب و حفظ  شتریب ییتوانا

 ،کارمندان
 ،کار یرویتنوع ن

 ،تیمحصول و کاهش مسئول یمنیا
 ،هامهارت شرفتیو پ هیروح شیافزا

 ، محصوالت وندهایدر فرا ینوآور
 .خدمات

 ،هیریخ یهاکمک
، شرکاء و یبهبود روابط با جامعه محل

 ی،مشتر
 ،داوطلبانه کارمندان یهابرنامه

آموزش ی هادر برنامه یمشارکت شرکت
 ،اشتغال و جامعه

 محصول. تیفیو ک یمنیا

 ،مواد افتیباز
 ،دوام و عملکرد بهتر محصول

 ،ریپذدیاز منابع تجد شتریاستفاده ب
 یطیمح ستیز تیریمد یادغام ابزارها

 یاستانداردها ،یتجار یهادر برنامه
و  ستیز طیمح تیریمد

 یطیمح ستیز یهایگذاربرچسب

های ها برای اجرای مسئولیت اجتماعی باید عوامل زیادی را در نظر بگیرند؛ در این راستا، مدلها و سازمانشرکت

1 United Nations Global Compact 
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های بسیاری در رابطه با چگونگی اجرای مسئولیت اجتماعی به گردد. ایدهمختلف اجرای مسئولیت اجتماعی بیان می

های مختلفی را توانند استراتژیها میها سازمانار شرکتعنوان یک استراتژی وجود دارد. بر اساس اندازه و ساخت

اولین رویکردشان  2ها برای اجرای یک سیستم ایمنی، سالمت و سیستم محیطیبسیاری از سازمانانتخاب نمایند. 

. در این راستا، با توجه به مباحث مطرح شده مراحل اجرای جامع [17]  اجرای استراتژی مسئولیت اجتماعی است

 پذیرد.صورت می 1مسئولیت اجتماعی به صورت شکل 

اجرای  ید انگیزه از. به عبارتی، شرکت یا سازمان باشرکت است هایی فعالیتبرا اییکار لیدل زهیانگ: 1مرحله

 یاجرا است. با ستیز طیو مح رامونیاز جامعه پ یتعهدات در قالب آگاهمسئولیت اجتماعی را مشخص نماید. 

ررات و شود. وجود مقیم رفتهیها توسط جامعه پذآن یهاو تالش رندیگیم یمثبت ریها تصو، شرکتمسئولیت اجتماعی

یت سئولم یها را به اجرااست که شرکت یعامل زین یطیمح ستیو ز یاجتماع یهاتیولت در مورد مسئولد قوانین

 کند.یم بیترغ اجتماعی

 نید. به همنانجام ده یتجارت اخالق هاشود تا شرکتیباعث م ستیز طیمراقبت از مردم و مح یآگاه: 2مرحله

یست را محیط ز وو باید منافع جامعه  شودیم یتلق یبه عنوان شکل اخالق تجار مسئولیت اجتماعی یسازادهیپ لیدل

ها قرار دهد.در این فعالیت

: مراحل اجرای مسئولیت اجتماعی1شكل 

2 HSE 

انگیزه: انگیزه سازمان یا شرکت از اجرای مسئولیت اجتماعی 1مرحله 

زیست محیطی و جامعه وکار، شهروند شرکتی و منافعمفاهیم: اخالقیات کسب 2مرحله 

انتظارات: سازمان یا شرکت تمام انتظارات اولیه و حذف تاثیرات منفی را  3مرحله 

نماید مشخص

های روتین و غیرروتین و های بشردوستانه، فعالیتها: توسعه برنامهبرنامه 4مرحله 

 های کوتاه مدت و بلندمدت مشخص گردددوره

شرکت مشخص شود های داخلی سازمان یامنابع مالی: بودجه و خط مشی 5مرحله 

ذینفعان: مزیت رقابتی توسط سازمان یا شرکت برای ذینفعان کلیدی ایجاد شود 6مرحله 

ریزی مسئولیت برنامه

 اجتماعی

 اقدامات اصالحی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت بررسی برنامه 

اجتماعی

مسئولیت انجام برنامه 

 اجتماعی
7مرحله 

اجرا

گزارشات: گزارش فعالیت، گزارش مالی و گزارشات ساالنه 8مرحله 
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حیط مامعه و ج: با توجه به آنکه در مرحله قبل شرکت هنجارهای اخالقی را رعایت کرده است و منافع 3مرحله

 یدنا جامعه مبفتگو گمرحله  نیدر ازیست را در نظر گرفته است؛ در این مرحله توجه به نیازهای ذینفعان اهمیت دارد. 

 ای نیقض قواننرساند. در صورت ینم بیخود آس نفعانیذبه  قلحاصل شود که شرکت حدا نانیمهم است تا اطم اریبس

 را انجام دهد.  رانهیشگیو پ یاقدامات اصالح دیهنجارها، شرکت با

 تدر جه که و توسعه جامعه است یکوکاری، نهیریخ یهاتیشامل فعال های مسئولیت اجتماعیبرنامه :4مرحله

و بلند مدت  کوتاه مدت یاجرا یهابر اساس دوره اجتماعیمسئولیت  یهاتی. فعالگیردصورت می طیجامعه و مح

شود. یم میقست نیوتر ریو غ نیروت یهاتیبه فعال زین مسئولیت اجتماعیبرنامه، برنامه  یاجرا یاست. بر اساس فراوان

 شود.یم میشرکت تنظ یاتیعمل یهاتیو فعال یداخل استیبا س مسئولیت اجتماعی شرکت هایبرنامه همچنین

بط با مرت یاجتماع یهاتی، فعالیاجتماع یهاتیتوان در ارتقاء فعالیرا ممسئولیت اجتماعی  یهاتیفعال: 5مرحله

 تیئولبا مس یکار یهاوهیو ش ی، مددکار اجتماعانهبشردوستهای فعالیتها، شرکت یاجتماع یابی، بازاریابیبازار

ی های مسئولیت اجتماعها نیاز است که بودجه هر یک از فعالیتبنابراین، سازمان و شرکت کرد. یطبقه بند یاجتماع

 سازمان انطباق دهند. یهاهای صورت گرفته را با خط مشیریزیرا مشخص نمایند و برنامه

 یه برانچست و آا یاصل نفعانیذ یآنچه برا نیب : در این مرحله باید انتظارات ذینفعان شناسایی شود و6مرحله

قابل  آن یشبه همراه آورد و اثربخ یدیجد تیفیک دیبا نیعمل همچن نی. ا، سازش باشداست یابیشرکت قابل دست

 است. ممه اریمرحله بساین در  عملکرد یدیکل یهاشاخص نیی. تعیری باشدگاندازه

تواند براساس روش یروند م نیتجارت است. ا یها در استراتژهیها و روشامل درج ارزش : این مرحله7مرحله 

 یو خارج یداخل نفعانیذ دیشرکت، با یزیرمهم است. ضمن برنامه اریمرحله بس نیانجام شود. ارتباطات در ا 3دمینگ

که  یاژهیو راتیی. تغشوندآن مطلع  یسنجش اثربخش یشود، هدف و چگونگمیکه بکار گرفته  یعمل اتیدر مورد جزئ

 د.ابالغ شو زین نفعانیبه ذ دیبا افتدیاتفاق م ندیفرا یدر ط

ر دهد که های مسئولیت اجتماعی و گزارشات مالی را انتشا: در آخرین مرحله شرکت باید گزارشات فعالیت8مرحله 

گیرد.ان از اقدامات شرکت صورت میسازی و اطالع ذینفعاین الزام برای شاف

گیرینتیجه -4

های اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، فعالیت ها به صورت فعالیتید شرکتهای جدمسئولیت اجتماعی یکی از استراتژی

ترین ال حاضر یکی از مهمحاز طرفی، مسأله مسئولیت اجتماعی سازمان در های کاری است. بشردوستانه و شیوه

 های صورت گرفته است که بیش از پیش توجه جامعه صنعتی ومباحث موجود در دنیای واقعی و همچین پژوهش

های ا و مدلهکارهدانشگاهی را به خود جلب نموده است. محققان صنعت و دانشگاهی سعی بر آن دارند که با ارائه را

های ها را تسهیل نموده و مسیر مشخصی برای آنان نمایان سازند. اجرا فعالیتروی شرکت مختلف مسیر پیش

گردد و دید ها میب اجرا نامناسب این فعالیتتی موجها بدون داشتن برنامه عملیامسئولیت اجتماعی به واسطه شرکت

 منفی جامعه نسب به شرکت را به دنبال دارد.

رو، در این پژوهش با مطالعه ادبیات و عوامل تاثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اجرا مسئولیت اجتماعی سعی از این

های مسئولیت شود. اجرای صحیح فعالیتها ارائه های مسئولیت اجتماعی در شرکتشد رویکرد اجرای فعالیت

اد روابط مثبت با مشتریان و ذینفعان کلیدی، بهبود تصویر و شهرت شرکت را به دنبال جها عالوه ایاجتماعی در شرکت

آن در نظر گرفته شده است.  بر رویدر این پژوهش برای ایجاد رویکرد مسئولیت اجتماعی عوامل تاثیرگذار  دارد.

های آتی عوامل پایداری نیز در این رویکرد گنجانده شود.در پژوهش شودپیشنهاد می

3 Deming 
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مین در زنجیره تأ QFDو AHPهای کنندگان بر اساس ترکیب تکنیکمینفرآیند انتخاب تأ

 گیالن( ی)مطالعه موردی: کارخانه فوالد آناهیتا

4تقوی الکانی، میالد 3الهیار داغبندان، 2غالمرضا شجاع طلب، 1مائده غالم آزاد

iv.ac.irM.Gholamazad@azarun؛ تبریز، ایران گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،1
 stu.umz.ac.ir2020Rez@؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار، رشت، ایران2

 Daghbandan@guilan.ac.ir ؛، رشت، ایرانگیالنانشگاه گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، د3
Milad.Tghv@gmail.com؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار، رشت، ایران4

کارخانه فوالد. ؛مینزنجیره تأ ؛فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ؛گسترش عملکرد کیفیت ؛کنندهمینأتکلمات کلیدی: 

مقدمه -1

ها، اطالعات و منابعی است که در انتقال مردم، فعالیت ها،سازمان، سیستمی متشکل از نزنجیره تأمی یک

کننده، گاهی اوقات بسیار پیچیده انتخاب تأمین درگیر هستند. نهاییی مشتر کننده بهاز عرضه خدمات یا کاال یک

گذارند. گیرد که بر تصمیمات پیچیده تأثیر میقابل کنترل و قابل کنترل را دربر میت، زیرا تنوع زیادی از عوامل غیراس

زمان به همبه طور کنندگان برای انتخاب تأمین کننده مناسب در زنجیره تأمین بهتر است که در ارزیابی تأمین

فیق مناسب معیارهای کمی و و کیفی توجه شود. برای این منظور باید از ابزاری استفاده کنیم که تلمعیارهای کمی 

امروزه کیفیت و مشتری مداری به عنوان یکی از چالش های جدی رقابتی مطرح شده است و کیفی را در نظر بگیرد. 

مین أحفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق ت

به عنوان یکی  )QFD( د محصوالت یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیتنیازهای مشتریان در طراحی و تولی

یکی  .کندهای فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم میمدیریت کیفیت جامع امکان تحقق خواسته هایاز ابزار

کننده در راستای گسترش مینأاز روشهایی که میتواند پاسخگوی نیاز تولید کننده جهت ارزیابی و انتخاب بهترین ت

در این راستا  .استهای رتبه بندی دیگر و ترکیب آن با روش QFD بهکیفیت باشد، روش ارزیابی با  مدلهای مربوط 

 عبارتند از:تعدادی از آنها پژوهش های متعددی صورت گرفته است که 

چکیده

   برای انتخاب. ای برخوردار استکنندگان از اهمیت ویژهانتخاب تأمین فرآیندمنظور مدیریت مناسب یک زنجیره تأمین،  به
 کیفی توجه ی کمی وه معیارهاهم زمان ب بطور کنندگانبهتر است که در ارزیابی تأمین ،کننده مناسب در زنجیره تأمینتأمین
الش، چی به این برای پاسخگوی .های جدی رقابتی مطرح شده استشتری مداری به عنوان یکی از چالشامروزه کیفیت و م شود.

رد ترش عملکاست. گس قابل اعتمادو حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت 
ماتی لیدی و خدهای فوق را برای صنایع تویت کیفیت جامع امکان تحقق خواستهبه عنوان یکی از ابزار مدیر )QFD( تکیفی

این  درلذا د. در نظر بگیر برای این منظور باید از ابزاری استفاده کنیم که تلفیق مناسب معیارهای کمی و کیفی را .کندمی فراهم
هبود موقعیت به منظور پاسخ به خواسته و نیاز مشتریان و ب QFDو  (AHP)سلسله مراتبیتحلیل تلفیق دو روش پژوهش از 

ن ابه ترتیب تو گیالن، گان شرکت فوالد آناهیتایمین کنندأ. در این راستا، تشرکت در بازارهای رقابت داخلی استفاده شده است
 ه انتخاب شده است.مین کنندأبندی شده و مناسبترین ترتبهپاسخگویی به نیازهای شرکت، 
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 گاز و تنف شرکت در  AHPو  QFD کارگیری به با را مالی امور خدمات کیفیت ارتقای (1385) مرمضی و مومنی

 QFD در AHP کارگیری به ( نیز1390) مزروعی و فیروزآبادی خاتمی. [1] دادند قرار مطالعه مورد سلیمان مسجد
 مورد ،اشانک شایسته فرش شرکت در مهندسی و فنی الزامات بندی رتبه و مشتریان های خواسته ارزیابی برای را

 لیتحل ندیآفر نهمزما ، بطوریمهندس کردیرو کی در( 2010) همکاران و ایبهاتاچر تیجیآر.  [2]دادند قرار مطالعه

( روشهای 2014. کارساک و همکاران )[3] به کاربردند ( QFD) عملکرد یفیک گسترش با را ( AHP) یمراتب سلسله

ط و همکاران محمد عبدالباس .[4] ها بررسی کردندو تحلیل پوششی داده QFDمین کننده را با ترکیب أانتخاب ت

. [5] ررسی کردندب AHP-QFD مین کننده را برای مجموعه نتروزوفی با روشهای أ( روشهای انتخاب ت2018)

 معیارهای و هاشاخص شناسایی در سازمان داخلی مشتریان هایخواسته از استفاده پژوهش، این انجام  از هدف 

 متناسبتای گیالن شرکت فوالد آناهی کنندگان أمینتتعداد مناسبی از است. برای این منظور  کنندگان انتخاب تأمین

تلفیق دو تکنیک  از دهاستفا با آنها نسبی اوزان اساس بر برتر کنندگان تأمین اند. سپسانتخاب شده هاخواسته این با

AHP/QFD اندمشخص شده. 

 چهارچوب کلی مقاله به شرح زیر است:

ست. اشده  بیان روش تحقیق در بخش سومارائه شده است.  QFDو  AHPدر بخش دوم گذری اجمالی بر دو روش 

 شده است. ارائهنهایتا بحث و نتیجه گیری در بخش چهارم 

 QFD  و  AHPمروری بر روشهای  -2

 (AHP)فرآیند تحلیل سلسه مراتبی  -1.2

گیری کی از معروفترین فنون تصمیمی )Process Analytic Hierarchy (AHP)(فرایند تحلیل سلسله مراتبی

اس این روش . اسابداع گردید 1970ی االصل در دهه چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراق

شرط ز: بارتند ااصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عاساسی مقایسات زوجی است. چهار اصل  با توجه به گیریتصمیم

اصل ود. خواهد ب n/1برابر A بر عنصر B باشد، ترجیح عنصر n برابر B صرنبر ع A اگر ترجیح عنصر معکوسی:

  تواندنمی B بر عنصر A باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر B ا عنصرب A رعنص همگنی:

رت شد و به صوتواند وابسته باهر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می وابستگی:بی نهایت یا صفر باشد. 

ی لسله مراتبسهرگاه تغییری در ساختمان  رات:انتظاتواند ادامه داشته باشد. خطی این وابستگی تا باالترین سطح می

ه ر قدم عمدلزم چهاله مراتبی مستیند تحلیل سلسآمدل فربکارگیری رخ دهد پروسة ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد. 

 :باشدزیر می

 م وزنهای نسبیادغا :د، های نسبیمحاسبات وزن :ج ، قضاوت ترجیحی )مقایسات زوجی( :ب، مدل سازی :الف

 باشد:به شرح زیر می AHPبه طور کلی نحوه انجام محاسبات در روش 

)ابتدا باید بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی max)محاسبه گردد. برای محاسبه( max) ابتدا ماتریس

)را تشکیل دهیم. سپس ماتریس Aمقایسات زوجی  )A Iرا مشخص کرده و دترمینان آن را مساوی صفر قرار 

)را محاسبه کرده و آن را بزرگترین مقدار  آوریم.را بدست دهیم تا مقادیرمی max)  نامیده و با استفاده از

)صفر قرار دادن رابطه )A I W مقادیر ،W ( 1کنیم. سپس شاخص ناسازگاری از رابطه ))وزنها( را محاسبه می

  محاسبه می شود.
(1)max

1
nII

n
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n ابطه رسازگاری طبق نا باشد. در گام بعدی نرخریس مقایسات میهای ماترف تعداد سطرها و یا ستون( مع1رابطه ) در

شود:( محاسبه می2)
(2)IIIR

IRI


استفاده شده است:  باشدمی( موجود 1ها در جدول )برای انجام مقایسات زوجی از قضاوتهای نسبی که درجه اهمیت آن
: قضاوتهای نسبی1جدول  

درجه 

اهمیت
تعریف شرح

1 اهمیت یکسان دو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشد

3 نسبتا مرجح دیگر، نسبتا ترجیح داده میشود.یک عنصر نسبت به عنصر 

5 ترجیح زیاد یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده میشود.

7 ترجیح بسیار زیاد د.زیاد ترجیح داده میشو بسیار یک عنصر نسبت به عنصر دیگر،

9 ترجیح فوق العاده زیاد .شودیداده م فوق العاده حیترج گر،یعنصر نسبت به عنصر د کی

2،4،6،8  ارزش های بیابین در قضاوت ها

(QFD)گسترش عملکرد کیفیت  -2.2

که ست ا این هدف توسعه یافته اب  )QFD( Deployment Function Quality(( گسترش عملکرد کیفیت

ه ماتریس کمل ماتریسی است شا QFDمدل  .تر و کاراتری به مشتری عرضه گرددمحصول و خدمات به نحو اثر بخش

ک خانه یای از ( نمونه1شکل ) شود.نامیده می (House Of Quality (HOQ))ریزی و یا خانه کیفیت برنامه

 .دهدکیفیت را نشان می

: ماتریس خانه کیفیت1شکل 

 :QFDمراحل مدل 

شتری، )چه چیزهایی(: مزایای خواسته شده در یک محصول را در قالب کلمات م Whatsگام اول: مشخص کردن 

نامند.می Whatsیا  (CA)های مشتری گویند و معموال آن را ویژگینیازهای مشتری می

 مشخص شده است. HOQ  در Hows: مشخصات مهندسی )نیازهای فنی( به عنوان Howsگام دوم: تعیین 

گذارد و می اثر Howsبر کدام  Whatsنکه کدام : یک تیم در مورد آ(D)یس ارتباطات گام سوم: آماده سازی ماتر

 درجه تاثیر آنها، داوری و قضاوت میکند.

اشد.بگام چهارم: بسط ماتریس همبستگی: ارتباطات فیزیکی بین احتیاجات فنی به ماتریس سقف معروف می 

س کیفیت تعیین میشود.به عنوان اساس و پایه ماتری Howsگام پنجم: وزنهای  
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روش تحقیق -3

اده شده است به طور همزمان استف QFDو AHPمین کننده از تلفیق دو روش أدر این پژوهش برای انتخاب بهترین ت

 و مراحل انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:

ن کنندگانمیأو معیارهای ارزیابی ت های اساسی محصولتعیین ویژگی -1.3

کنندگان به  مینأو نیز معیارهای ارزیابی ت مطالعه مورد شرکت نیاز مورد شده خریداری محصول اساسی ویژگیهای

 باشد:می (2شرح جدول)
مین کنندگانأو معیارهای ارزیابی تهای اساسی محصول : ویژگی2جدول 

مین کنندگانأمعیارهای ارزیابی ت ویزگیهای اساسی محصول

مین تقاضاأت  محصول کیفیت

تجربه شرکت  قیمت

پذیریانعطاف  تحویل زمان

سفارش آنالین نقل و حمل هزینه

پایداری عرضه

جغرافیایی موقعیت

 یتواندم دیگر شرکت به شرکت یک از همچنین و دیگر محصول به محصول یک از ویژگیها این است ذکر به الزم

 .متفاوت باشد

 AHPعیین اهمیت نسبی ویژگیهای محصول با روش ت -2.3
ات زوجی قایسم، که تعداد آنها پنج نفر است شرکت خبره پس از تعیین ویژگیهای محصول بر اساس نظرات کارشناسان

 AHPز روش اهای محصول انجام شد. برای محاسبه وزن ویژگیپرسشنامه تهیه بین ویژگیهای محصول مورد نیاز با 

اده شده د( نشان 2در جدول ) ی ویژگیهای محصولنتایج حاصل از محاسبه اهمیت نسب گروهی استفاده شده است.

است.
: اهمیت نسبی ویژگیهای محصول2جدول

کیفیت محصول  هزینه حمل و نقل لیزمان تحو قیمت

0.477 0.259 0.198 0.068

نیازهای فنیدرجه همبستگی بین ویژگیهای محصول و تعیین  -3.3

های یژگیون و مین کنندگاأت پس از تعیین و محاسبه وزن ویژگی های محصول، درجه همبستگی بین معیارهای ارزیابی

 ( به دست آمد:3مطابق با جدول )محصول 
: اعداد نسبی درجه همبستگی3جدول 

همبستگی کامال مرتبط  همبستگی ضعیف همبستگی متوسط همبستگی قوی همبستگی بسیارقوی

9 7 5 3 1

کنندگانمینأوزن هریک از معیارهای ارزیابی تتعیین  -4.3

شناسان ز کارامین کنندگان، نظر هریک أپس از تعیین درجه همبستگی بین ویژگیهای محصول و معیارهای ارزیابی ت

 بدست آمد: (4کنندگان به صورت جدول )مینأدر تعیین وزن هریک از معیارهای ارزیابی ت
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کنندگان و میانگین هر وزنمینأ: نظر کارشناسان در تعیین وزن هریک از معیارهای ارزیابی ت4جدول

موقعیت 

جغرافیایی

پایداری 

عرضه

سفارش 

آنالین

اف طانع

پذیری

تجربه 

شرکت

مین تأ

تقاضا

4.725 2.645 4.589 4.116 8.35 6.596 کارشناس اول

4.207 1.295 1.386 3.32 7.1 5.8 کارشناس دوم

4.725 1.431 4.329 1.431 8.35 6.306 کارشناس سوم

4.329 2.589 5.624 1.117 7.136 4.97 کارشناس چهارم

4.725 2.644 5.242 1.452 8.486 5.146 کارشناس پنجم

4.5422 2.1208 4.234 2.287 7.884 5.763 میانگین

کنندگانمینأو هریک از ت نیازهای فنی رجه همبستگی بیندتعیین  -5.3

وسط تکنندگان مینأهریک از ت پس از محاسبه وزن هر یک از معیارها، درجه همبستگی بین نیازهای فنی و

ایج ( نت5است. جدول) کننده انتخاب شدهمین أترین ت و بهترین و مناسب کارشناسان و خبرگان شرکت مشخص شده

 دهد:نشان می مین کنندهأحاصل از محاسبات را به ازای هر ت

مین کنندگان و میانگین امتیازاتأامتیاز هر یک از ت: 5جدول 
G F E D C B A

86.2654 132.0443 171.7235 167.8299 178.7407 241.4898 196.9095 کارشناس 

اول

157.9814 157.9814 176.1502 191.9191 165.6986 214.6666 199.8208 کارشناس 

دوم

135.4442 135.4442 150.5462 146.3046 125.693 203.8778 186.9266 کارشناس 

سوم

137.4382 134.2102 119.6742 114.5162 114.1506 187.7610 163.1762 کارشناس 

چهارم

136.2710 113.8822 154.4398 143.2454 131.4498 199.6362 183.8674 کارشناس 

پنجم

130.6800 134.7125 154.5068 152.7630 143.1465 209.6863 186.1401 میانگین

:دست آمدب( 6با جدول ) مین کنندگان مطابقأشده برای هر یک از ت ازات و رتبه تعیینیدر نهایت ترتیب امت
دست آمدهبه مین کنندگان با توجه به امتیازات أ: رتبه ت6جدول 

رتبه امتیازت نام شرکت

1 209.6863 (B)ذوب خزر 
2 186.1401 (A)شمالدرفک 
3 154.5068 (E)اسپریس تجارت ساوه 
4 152.7630 (D)ایوانکی آسیا 
5 143.1465 (C)بریس خمین 
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6  (F)هما استیل اصفهان  134.7125
7  (G)اصفهان در  130.6800

بحث و نتیجه گیری -4

ارتباطات، رقابت میان رش های جدید و گستهای اخیر با پیشرفت روزافزون علوم و فنون، توسعه فناوریدر دهه

ر کنندگان یکی از موضوعات بسیار مهم دله انتخاب تأمینمسئ .تر شده استهای تولیدی و خدماتی جدیشرکت

أمین انتخاب ت سئلهود. ممدیریت زنجیر تأمین است و از آن به عنوان عاملی مؤثر برای بقا در محیط رقابتی یاد می ش

 روش یک اله،مق این در شده ارایه روش .معیارهای کمی و کیفی مختلفی استیندی پیچیده است که شامل آکننده فر

 علت به روش شد. اینباکاندیداها می میان از مناسب کنندهمینتأ انتخاب و رتبه بندی برای عملی و مفید امکانپذیر،

 میباشد و آنان ایهخواسته و نیازمندیها گرفتن نظر در و مشتری صدای شنیدن توانایی دارای QFDمدل  از استفاده

 از یکی است. دهش استفاده اولیه مواد خریدار شرکتهای نیازهای اولویتهای گیری اندازه منظور به AHPفرآیند  از

 به توجه با وناگونگ شرایط در میدهد اجازه هاشرکت به و میباشد آن بودن فهم قابل و ساده روش این مزایایمهمترین 

 پژوهش این نتایج .کندتغییرکننده،  مینأت انتخاب معیارهای دیگری، دلیل هر یا و صنعت خریدار، شرکت شرایط

 .شود گرفته بکار کنندگان مینأت با مرتبط سازمانهای کلیه برای کاربردی صورت به میتواند

مراجع -5

 حسابرسی، و ریحسابدا بررسیهای ، AHP و QFD کارگیری به با مالی امور خدمات کیفیت ارتقای؛ حسن مرمضی، منصور؛ مومنی،    [1]

 .1386 ،124-105ص ص ، 48 شماره ، 14 سال

 الزامات یبند تبهر و انیمشتر یها خواسته یابیارز یبرا QFD در AHP یریکارگ به ؛لیاسماع ،یمزروع ؛یعل ،یروزآبادیف یخاتم    [2]

.111،1390 -95ص ص 13 شماره ،یصنعت تیریمد انداز چشم کاشان، ستهیشا فرش شرکت در یمهندس و یفن

[3]  Bhattacharya, A., Geraghty, J., and Young, P., “Supplier selection paradigm: An integrated
hierarchical QFD methodology under multiple-criteria environment”, Applied Soft Computing, 10, 
1013–1027, 2010. 

[4]   Ertugrul Karsak, E., and Dursun, M., ”An integrated supplier selection methodology incorporating
QFD  and DEA with imprecise data”, Expert Systems with Applications, 5, 55-65, 2014. 

[5]  Abdel-Basset,M., Gunasekaran, M., and Chilamkurti, N., “Three-way decisions based on
neutrosophic sets and AHP-QFD framework for supplier selection problem”, Future Generation 
Computer Systems, 2(1), 320-359, 2018.
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: یمطالعه مورد ر،یفسادپذ یمحصوالت کشاورز نیتام رهیزنج یساز نهیبه یبرا یاضیارائه مدل ر

محصول خرما

2مهران قریه میرزایی ،1سعیده غالمی

 s_gholami@kntu.ac.ir؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی1
mehranmirzaei90@gmail.com؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی2  

چكیده

 ندهایکاربرد فرآ نیتام رهیزنج یساز نهیاست.  به دهیمختلف مطرح گرد یشرکت ها یمهم برا اریبس یبه عنوان موضوع نیتام رهیزنج یساز نهیبه
 نهی، کمنیتام رهیدر زنج یشامل قرار دادن موجود یساز نهیبه نیاست. ا عیو توز دیتول نیتام رهیزنج کی نهیبه اتیعمل نیتضم یاو ابزارها بر

باشند. ی( معیتوز یها نهیحمل و نقل و هز یها نهیهز د،یتول یها نهیشامل هز) یاتیعمل یها نهیکردن هز

)کشاورزان(، دکنندگانیشامل تول ریفسادپذ یزنجیره تأمین محصوالت کشاورز صحیح مختلط برایه ریزی خطی عدد مدل برنام کیمقاله،  نیا در
 ییاشتغال زا زانی، و م نیتأم رهیزنج  یسود کل یساز نهیمدل به نیها(، و مصرف کنندگان توسعه داده  شده است. هدف ا )سردخانه عیمراکز توز

 نتایج بدست ارائه شده است. یشنهادیمدل پ یمحصول خرما در استان کرمان جهت اعتبارسنج یمطالعه مورد کی ت،یباشد. در نها یآن م رد
 دهد.  حل مدل کارا بودن آن را نشان می آمده از

.نیتام رهیزنج یساز نهیبه ؛میمستق کیلجست ؛یکشاورز نیتأم رهیزنج کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

مشخص است که  نیتام رهیزنج یشود، طراح یگرفته م نیتام رهیزنج یریشکل گ هیمرحله اول که در  یماتیتصم نیاز مهم تر یکی

 گر،ید نیتأم رهی، مانند هر زنج یمحصوالت کشاورز نیتام رهیزنج می کند چگونه سازمان ها در قالب یک شبکه یکپارچه شوند.

ت به بازار و برطرف کردن محصوالت و خدما نیبا هدف تام یمختلف یهاتیو فعال ندهایها است که در فرآ از سازمان یا شبکه

، است متیمحدود محصوالت ،تنوع تقاضا و ق یدگار، مانرهیزنج نیا اتیاز خصوص کنند. یم یهمکار گریکدیبا  ،یمشتر یها خواسته

مدل  کی، با ارائه راستا نیدر ا است. نیتام رهیزنج کپارچهی یها استفاده از مدل ،نینو یها از روش یکی کند. یم دهیچیکه آن را پ

 شود. یاقدام م ت کشاورزیمحصوال نیتام رهیشبکه زنجبهینه سازی  ، نسبت بهیاضیر یزیبرنامه ر

یمحصوالت کشاورز نیتام رهیزنج یصورت گرفته در حوزه طراح یبر پژوهش ها یمرور -2
انجام شد  آنها بر  [1] اللبسیو و توسط اهومادا( ASC) یکشاورز یها رهیدر زنج یزیطرح ر یها در مورد مدل هیاز مطالعات اول یکی

پس از آنها ،   .را ارائه دادند ییها پژوهش جاتیسبز نیو همچن ریو فساد ناپذ ریاعم از فساد پذ یمحصوالت گوناگون کشاورز یرو

مدل  کی [2] یصورت گرفت که سارکر و ر یمحصوالت کشاورز نیتام رهیزنج نهیدر زم یاضیر یمدل ساز نهیمطالعه در زم نیچند

تازه  پژوهش  وهیم  نیتام رهیزنج یطراح یبرا یسمدل اسا کیارائه  .برداشت محصول ارائه دادند یزیبرنامه ر یچندهدفه برا یاضیر

قابل   یمحصوالت کشاورز عیو توز دیبه تول  [4]و همکاران میانجام دادند و پس از آنها آمور آن را [3]بود که وردو و همکاران یگرید

مدل  کی [5] و پال گینادال رو آنها. پس از محصول ارائه دادند یو تازگ تیفیک یساز نهیبه  یبرا یاضیمدل ر کیفساد پرداختند و 

مختلف  ازیس رهیای توسط مراکز ذخ وهیم کیمرکز لجست کیارائه کردند که در آن  وهیم نیتام رهیحمل ونقل برای زنج زییبرنامه ر

 کهبود  یگریپژوهش د زیدور بسته مرکبات ن یدوره ا چند نیتام رهیزنج یبرداشت عرضه شد. طراح ریبرای تقاضا در طول فصل غ

و  یاقتصاد طیبا در نظر گرفتن شرا یبرا داریدو هدفه پا یاضیر یزیبرنامه ر مدل  کی و با ارائه [6] پور و همکاران یتوسط چراغ عل
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 نیچند یساز کپارچهیو  شکرین نیتأم رهیزنج یزیبرنامه ر یبرا یساز نهیمدل به کی [7]کارواخال و همکاران  .ارائه شد یاجتماع

ارزش  یساز نهیارائه دادند. هدف انها به ییآب و هوا طیشرا تیتحت عدم قطع  یدرحوزه کشاورز یاتیو عمل یکیدر سطح تاکت میتصم

 سود مورد انتظار بود. یخالص فعل

طراحی مدل  لجستیک مستقیم -3

شبکه مورد بررسی، یک شبکه لجستیک مستقیم برای محصوالت کشاورزی فسادپذیر و  قابلیت حمایت از اکثر این نوع محصوالت  را 

ن، دارد.این شبکه شامل سه سطح تولیدکنندگان)کشاورزان(، مراکز توزیع )سردخانه ها(، و مصرف کنندگان خواهد بود که تولیدکنندگا

محصوالت مرغوب خود را در دوره های  برداشت در سردخانه ها نگهداری می کنند و سپس این محصوالت را به مصرف کنندگان 

منتقل می کنند. در اثر تغییرات اقلیم،درصدی یا  بخشی از محصول دچار خشکیدگی و آفت  می شود که این ضایعات در شبکه 

که لجستیک طراحی شده ، پس از انتقال محصول به سردخانه، حداکثر زمان نگهداری لجستیک در نظر گرقته نمی شوند .در شب

محصول به مدت محدود  می باشد ، زیرا پس از آن محصول رفته رفته کیفیت خود را ازدست می دهد. در این شبکه زنجیره تامین ، 

ف کنندگان محسوب می شوند که در هر یک از این مصر کارخانه های تولید فرآورده های جانبی محصوالت نیز به عنوان بخشی از 

کارخانه ها محصوالت جانبی تولید  می شود .از آنجایی که تولید محصوالت جانبی در کارخانجات باعث ایجاد فرصت های شغلی ثابت 

توجه قرار می گیرد.. و متغیر خواهد شد، بنابراین در این شبکه لجستیک عالوه بر بعد اقتصادی ، بعد اجتماعی لجستیک نیز مورد 

ریاضی خطی صحیح مختلط برای بهینه سازی سود کلی زنجیره تأمین و میزان برنامه ریزی   هدف ما از این پژوهش ، ارائه یک مدل

 صورت زیر می باشد :اشتغال زایی در شبکه لجستیک تحت شرایط قطعیت پارامترها  می باشد. طرح شبکه لجستیک فوق به 

مصرف کنندگان                              مراکز توزیع)سردخانه ها(                         تولیدکنندگان)مزارع( 

شبكه زنجیره تامین مورد نظر 1-3شكل 

:مفروضات مدل -1-3

می باشد.شبکه زنجیره تامین  شامل چندین دوره، چندین محصول و سه  سطح  -

 ظرفیت و نوع وسیله نقلیه برای انتقال محصوالت در نظر گرفته نمی شود. -

موقعیت مراکز توزیع، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشخص می باشد و تعدادی از نقاط ، نقاط پتانسیل برای احداث  -

کارخانه های جدید تولید فرآورده های جانبی می باشند.

 محصول خود را در یک سردخانه نگهداری می کند. هر تولیدکننده -

هر کارخانه تولید فرآورده های جانبی در هر دوره تقاضای خود را از یک مرکز توزیع دریافت می کند. -

مدل پیشنهادی -2-3
 و شاخص ها  مجموعه ها

I    مجموعه  تولیدکنندگانi I 

Jها سردخانه jمجموعه J

Rکنندگان rمجموعه مصرف R

Qکیفیت محصول انواع qمجموعه Q
Cجانبیمجموعه cمحصوالت C
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Tزمانی دوره ..,1,2مجموعه ',.., }{t T t t 

1Pهای کارخانه جانبیمجموعه های فرآورده تولید 1موجود در 1p P

   't    شاخص برای دوره برداشت't T 

2P 2جانبی         های فرآوردهمجموعه کارخانه های جدید در تولید 2p P

Pجانبیمجموعه های فرآورده تولید های کارخانه 1تمام 2p P P P  

 :پارامترها

2fp=کارخانه اندازی راه ثابت جانبیp2هزینه فرآورده تولیدکننده

icpa=کننده تولید توسط محصول هر واحد تولید و بسته بندی iهزینه

jcha=سردخانه هر واحد محصول برای دورهjهزینه نگهداری tدر

ptcpc=جانبی هر واحد محصول تولید کارخانهcهزینه tدورهpدر

ijcta=کننده تولید بین هر واحد محصول انتقال jسردخانهو iهزینه

jpctc=سردخانه محصول بین هر واحد انتقال pکارخانهjهزینه

qcbکیفیت از محصول با استفاده جانبی نوعqدرصد فرآورده تهیه cدر

jrctb=سردخانه محصول بین هر واحد انتقال کنندهjهزینه rو مصرف

’qitcapa=کیفیت تولید محصول با تولیدکنندهqظرفیت ’tدورهiتوسط

’qitmincapa= کی تولید محصول با تولیدکنندهqفیتحداقل ’tدورهiتوسط

cptcap= کارخانه تولید جانبی نوعpظرفیت محصول tدورهدر درcبرای

’cptmincap=جانبی نوع تولید محصول دورهpکارخانهcحداقل tبرای در در

ia=کننده تولید توسط شده iدرصد ضایعاتی محصول برداشت

qrtdar=کیفیت خرما با دورهrکنندهتوسط مصرفqتقاضا برای محصول tدر

qptdap=کیفیت کارخانهqتقاضا برای محصول با دورهpتوسط tدر

qtca= کیفیت دورهqقیمت محصول با tدر

cptcc= نوع جانبی کارخانهcقیمت محصول در شده دورهpتولید tدر

2pEf= کارخانه تاسیس از ایجاد ثابت شغلی های فرصت pتعداد

cpEv=جانبی هر واحد محصول تولید از شده ایجاد شغلی متغیر های فرصت کارخانهcتعداد pدر

cpmaxv=جانبی هر واحد محصول تولید از توان شغلی متغیرکه می های فرصت تعداد کارخانهcبیشترین کردpدر ایجاد

maxn=کرد تاسیس توان که می هایی کارخانه تعداد بیشترین

Mخیلی بزرگ عدد مثبت یک

متغیرهای تصمیم:

qjtXha=کیفیت شده با سردخانهqمقدار محصول نگهداری دورهjدر tدر

’qijtXa=کیفیتمقدار محصول کنندهqانتقالی با تولید سردخانهiاز مرکز 'tدردورهjبه

qjptXb= کیفیت انتقالی با سردخانهqمقدار محصول کارخانهjاز دورهpبه tدر

qjrtXc= کیفیت انتقالی با سردخانهqمقدار محصول کنندهjاز دورهrبه مصرف tدر

1p tXqc= جانبی کارخانهcمقدار محصول شده در دورهp1تولید  tدر

2cp tXq= جانبی کارخانهcمقدار محصول شده در دورهp2تولید  tدر

زمایشى
خه آ

نس



cptXq=  مقدار محصول جانبیc    تولید شده درتمام کارخانه هایp  در دورهt 
متغیر های صفر ویک

2pw ={
اگر کارخانه 𝑝2 تاسیس شود      1

0 در غیر صورت

 ijv ={
𝑖 محصول خود را به سردخانه 𝑗 ارسال کند      1 اگرتولید کننده

0 در غیر این صورت

   jpu ={
اگر ارسال کاال از سردخانه𝑗  به کارخانه 𝑝 صورت گیرد         1

0 در غیر  این صورت

تابع هدف مدل: -4

1 2

1

'
'

'

qt qjrt qt qjpt
q Q j J r R t T q Q j J p P t T

cpt cpt ij qi jt
c C p P t T q Q i I j J t T

jr qjrt j p qjpt
q Q j J r R t T q Q j J p P t T

q Q i I j J t T

Minz z z

z ca Xb ca Xc

cc Xq cta Xa

ctb Xb ctc Xc

c

       

      

       

   

 

    

   

   

 

 

 



 

 

 

2 2
2 2

2 2

2 2

'

2

' ' '

'

1 3

( ) 2 3

min (1 ) , ' 3 3

i qijt j qjt
q Q j J t T

cpt cpt p p
c C p P t T p P

cpt
p p cp

p P c C p P t T c pt

qit qijt i qit
q Q j J

qijt qjrt qjpt
t

pa Xa cha Xha

cp Xq fc w

Xq
z Ef w Ev

cap

cap Xa a cap i t

Xa Xb Xc

  

   

   

 

   

   

    

     

 



 

 



 

 

 
1 1 1
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1
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(4 3)

, , , , 5 3

min c,p , 6 3

min c,p , 7 3

q Q i I t T q Q r R t T q Q p P T

qjt qjt qijt qjrt qjpt
i I r R p P

cp t cp t cp t

cp t p cp t cp t p

qjp t
j J

j J

Xha Xha Xa Xb Xc q j t r p
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 دیبدست آمده از تول یشغل یفرصت ها زانیمتابع هدف مدل سعی در بهینه سازی سود حاصل از زنجیره تامین و  

بیان می کند که برداشت محصول  با هر کیفیت  بین حداقل برداشت و حداکثر  (3-3) محدودیتد . محصول را دار

دهد و  یم( تعادل را در مراکز توزیع نشان  4-3محدودیت ) .برداشت پس از کسر ضایعات محصول صورت می گیرد

است.       رشتیآن در طول کل دوره  ب یاز محصول خروج عیبه هر مرکز توز یکند که  مجموع محصول ارسال یم انیب

 دیتول تی( ظرف3-6) تیدهد. محدود ینشان م عیمحصول را در مراکز توز ی( تعادل  موجود3-5) تیمحدود

  را نشان دیجد یکارخانه ها یبرا دیتول تی( ظرف3-7) تیمحدودو موجود  یکارخانه ها یرا  برا یمحصوالت جانب

شود.  سیکه کارخانه تاس دیریگ یانجام م یکند که ارسال محصول در صورت یم انی(،  ب3-8) تیمحدود. دهد یم

 افتیدر عیمرکز توز کیکند که هر کارخانه در هر دوره محصول خود را از  یم انی( ب3-10( و)3-9) تیمحدود

آنگاه ارسال محصول به  کند تخابرا ان  jسردخانه  iکننده  دیکند اگر تول یم انی( ب3-11) تیکند. محدود یم

 کیکننده محصول خود را فقط در  دیکند که هر تول یم انیب زی( ن3-12) تی.محدودردیگ یصورت مسردخانه 

 عیشده در هر مرکز توز یدهد که مقدار محصول نگهدار ینشان م زی( ن3-13) تیکند. محدود یم یسردخانه نگهدار

محصول  ی( نشان دهنده  برطرف شدن تقاضا برا3-16( و )3-15)( ، 3-14) یها تیآن کمتر است. محدود تیاز ظرف

دهد که فرصت  ینشان م زی( ن3-17) تیباشد. محدود یتوسط مصرف کنندگان و کارخانه ها م تیفیبا هر نوع ک

 یاومس ایاز حداکثر مقدار آن کمتر  دیدر هر کارخانه با یهر واحد محصول جانب دیشده از تول جادیا یشغل

( 3-19) تیکرد.محدود سیتوان تاس یاست که م ی( نشان دهنده حداکثر تعداد کارخانه ا3-18) تیحدودباشد.م

در هر کارخانه است و  افتهیاز محصول انتقال  یبه صورت درصد cنوع  یدیتول یدهد که محصول جانب ینشان م

 دهد. یرا نشان م میتصم یرهاینوع متغ زی( ن3-20) تیمحدود
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مطالعه موردی -4
 یهادر جنوب استان کرمان )شهرستان یمضافت یمحصول خرما یبررو یوردرا به صورت م لهمقا نیمدل ارائه شده در ا

 دکنندگانیکه تولپیاده می کنیم  کشورچند شهر  یتقاضا نیهدف تأم  با ( گانی،فهرج ، و ر رفتیر،جیبم، نرماش

از نقاط  یبه برخکنند وسپس  یم ینگهدار 1-4طبق شکل  مناطق نیدر هم ییمحصوالت خود را در سردخانه ها

 یمحصول خرما سه نوع  فرآورده جانباز  میکن یفرض م.کنند ینشان داده شده، ارسال م 2-4که در شکل  رانیکشور ا

 ندهیدر آ شود و یم دیموجود تول یدر کارخانه ها c3و قهوه خرما   c2خرما رهیش ، c1 ییخرما شیرینی یبه نام ها

 1-4در جدول  زین باال و متوسط تیفیخواهد شد. درصد استفاده از خرما با دو نوع ک دیتول  دیجد  یکارخانه ها در زین

 ولاجددر به ترتیب در  97مربوط به سال  یواقع یطبق داده ها زین و محصوالت جانبی امحصول خرم متیو جدول ق

 هزیه ارسال محصوالت نیز بر حسب وزن هر واحد محصول و فاصله می باشد. نشان داده شده است.  3-4و  4-2

 موقعیت مصرف کنندگان و کارخانجات موجود و جدید: 2-4شكل  موقعیت تولیدکنندگان و سردخانه ها : 1-4شكل

cدر تولید هر کیلوگرم فرآورده جانبی نوع  qدرصد استفاده از محصول خرما با کیفیت : 1-4جدول 
شیرینی خرماییشیره خرما قهوه خرما

کیفیت باال0.341.50.2

کیفیت متوسط0.4620.3
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(برحسب تومان)در طول دوره ) سال(  qقیمت محصول خرما با کیفیت : 2-4جدول  
t9,t10,t11,t12t5,t6,t7,t8t3,t4t1,t2

کیفیت باال 17500180001750017000

کیفیت متوسط 11000105001000010000

ه)بر حسب تومان(طول دورتولید شده در   cقیمت محصول جانبی نوع  :3-4جدول 

t9,t1,t11,t1
2

t7,t8t5,t6t3,t4t2t1,t2

شیرینی خرمایی 210002100021000205002050020500

شیره خرما 225002250022500225002250022500

قهوه خرما 235002350023500235002350023500

یمحاسبات جینتا - 5 

از  ازین موردی پارامترهابرخی از  ریمقادکه  شده است استفاده 4بخش  یشده، از مطالعه مورد مدل ارائه یابیارز جهت

 در ابعاد مختلف از نرم افزار گمز استفاده می شود.ست .به منظور حل مدل ا حاصل شده ریصورت ز به کنواختی عیتوز

نمونه مسائل برای ورودی پارامترهای رخی ازب توزیع: 1-5جدول 

پارامترمقدارپارامترمقدار

Uniform(1000000000,1200000000)
 واحد: تومان

fcUniform(3000،4000)
 واحد:کیلوگرم

mincapaqi t’

Uniform(2400،2500)
 واحد: تومان

cpcptUniform(90،100)
 واحد: تومان

chaj

7maxnUniform(6000،8000)
 واحد:کیلوگرم

capaqit'

Uniform(1700،1800)
 واحد: تومان

cpaiUniform(500،700)
 واحد:کیلوگرم

daqrt’

Uniform(3500،3800)
 واحد:کیلوگرم

capcptUniform(400،500)
 واحد:کیلوگرم

dbqpt’

0.003

واحد)کیلوگرم/نفر(

maxvcp0.0025

واحد)کیلوگرم/نفر(

Evcp

Uniform(60000،70000)
 واحد:کیلوگرم

Cap(j)Uniform(400،500)
 واحد:کیلوگرم

Capqpt

Efp2نفر( واحد :7   (
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و مقدار تابع هدف تعداد سطوح مختلف مسائل نمونه: 2-5جدول

نمونه مسئله شمارهzPP2P1RJI)ثانیه(زمان اجرا

0.01541655980002122281

0.049620512600052344132

0.081053520000072587223

0.1721234700000093699304

0.2562000347000014591415405

نتیجه گیری -6
 در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی صحیح و مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین محصوالت کشاورزی

فسادپذیر معرفی و برای حل آن در ابعاد مختلف از نرم افزار گمز استفاده شد و نتایج بدست آمده حاکی از کارا بودن 

 مدل صرفه نیاستفاده درست از ا آن را دارد.این شبکه قابلیت کارایی در اکثر محصوالت کشاورزی فسادپذیر را دارد و 
در نظر گرفتن عدم  ندهیمدل در آ نیکننده ا لیاز جمله موضوعات تکمخواهد داشت.  همراه را به یهنگفت یهایی جو

استفاده از الگوریتم های همچنین قطعیت در برخی از پارامترها مانند هزینه ها و تقاضای مصرف کنندگان می باشد. 

 .مورد توجه قرار گیرد فرا ابتکاری برای حل مدل در ابعاد باال نیز موضوع دیگری است که می تواند 
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یاضیر یزیدرچارچوب برنامه ر رانیا یعیگازطب یها شگاهیپاال یعملکرد اکولوژ

2یکارمسعودم،  1مجتبی غیاثی 

؛شاهرود دانشگاه صنعتی دانشکده صنایع ومدیریت، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،1
؛شاهرود یصنعت دانشگاه ت،یریومد عیصنا دانشکده ،یاقتصاد یها ستمیس یزیارشد برنامه ر یکارشناس2

چکیده

 یالملل نیب و یداخل یازهایپاسخ به ن و دیکشورها درجهت حفظ توان تول و یعصر جوامع مدرن امروز یازهاین نیاز مهمتر یکی

 نیا باشد. یسطوح م هیپاک درکل یها یدرتمام بخش ها ازجمله انرژ ییکارآ شیافزا ،یجهان ستمیمطالبات روزافزون اکوس و

به محاسبه  اقدام ران،یکشورا یعیگازطب یها شگاهیدربخش پاال ییکارا یریگاندازه ینظر یدرباره مبان یاتیکل هیمقاله پس از ارا

استفاده  با1۳۸۸-۹۴ یهاسال  یدرطواحد ها  نیروند ا یبررس و یکیاکولوژ سبز و یها از منظر بهره ور شگاهیپاال یبهره ور

 جی. نتامینامیم یبیمدل ترکرا  نیکه ما ا استمورد استفاده قرار گرفته  (DEA)داده ها  یپوشش لیروش خاص تحل کیاز

 انیپارس و مانیمسجدسل نژاد(، ی)هاشمرانیگخان فجر)کنگان(، یعیگازطب شگاهیپاال ۴ است که نیا نشانگر ،یابیحاصل از ارز

 یمورد بررس یدر سال هاسبز  یدرغالب بهره ور ستیز طیمح دوستدار و یفن از منظر یعیگاز طب شگاهیپاال نیجزء کاراتر

که  ییجا نظرداشته است تا موردواحدها  نیعملکرد درب نیبدتر ۸و۷و۶از جمله فاز یپارس جنوب یکه فازها یدرصورت باشند.یم

استنتاج شده  ۹۴ درسال ۵۸۸/۰ و ۸۹ سال درصد در ۵۶1/۰ زانیبه م ییعدم کارا نیا 1۳۸۸-۹۴ یسال ها یدر خالل برخ

 نیادیدرم یامارات متحدعربجمله  فارس از جیخل هیحاش یگرکشورهاید یها شگاهیپاال با عملکرد سهیدرمقا ریمقاد نیاست که ا

 یبخش خصوص لیتوان به دلیرا م یانرژ یبخش از حامل ها نیدرا یاز ضعف ها مشترک کشورمان را درحد فاجعه دانست.

 نیقوان و ارتنظ عدم ه،یسرما در بازگشت وبیمع رهیزنج و یمال ناکارآمد ستمیس ه،یدرسا یمطلق دولت ها تیمالک و فیضع

 یمنطقه ا و ییایبدجغراف تیموقع وکشور  یبه خارج مرزها زاتیدرتجه دیشد یوابستگ مانکارها،یمنسجم برتعهدات پ یساختار

 نام برد.

.داده ها یپوشش لیتحل ی؛طیمح ستیز یندگیآال ی؛عیگاز طب شگاهیپاال ؛سبز یبهره ور : کلمات کلیدی

مقدمه -1

 یمواجه م ستیز طیمح بیوتخر یعیشدن منابع طب یازته یناش فشار شیافزا با یاقتصاد توسعه کم،یو ستیدرقرن ب

 رشد توسعه و یاصل مهم درراستا  هیبه عنوان  یطیمح ستیز یبهره ور دیبا دیتول ندیدرحال حاضردرفرآپس  باشد.

ازموضوعات مهم  یبهبود بهره ور یبرا یزیبرنامه ر و لیوتحل ییوکارا یبهره ور یریگاندازه .ردیبگ قرارتوجه  مورد داریپا

 یبرا یکیسبزبه عنوان تکن یو بهره ور ییمبحث کارا ریاخ یباشد.درسال ها یم یمختلف اقتصادومورد توجه دربخش 

 هرهب گریموردتوجه قرار گرفته است.به عبارت د عاتیوضا یاستفاده ازنهاده کمتروکاهش آلودگستانده با  دیتول شیافزا

حفظ  (1۳۹۶یباشد.)امام یم "کسب وکار درطول زمان یطیمح ستیوعملکرد ز یوربهره  یبرا یاستراتژ"سبز یور

 حیبه منظور استفاده صح یشدن ورفاه گسترده تر عموم یصنعت یالزم برا هیسرمااز  یوتوان صنعت نفت وگاز بخش مهم

 نیشود.طبق آخر یاحساس م شتریروزبه روز ب یانرژ نعتص یباالدست ستمیسدر  یگران بها یوفرصت ها یاز انرژ

 یدراستفاده کارا ومنطق یکشورصنعت نیتر تیژاپن به عنوان موفق ایدن یکشورها نیدر ب ینزیمک یگزارش موسسه انرژ

 لیرا به خود اختصاص داده است ودل یعیپاک ازجمله گازطب یدرحوزه سوخت هاوچشم انداز روبه رشد  یانرژ نهیدر زم
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 یقلمداد م یانرژ یبهره ور شید،افزایتول نهیکشور به کاهش هز نیا ژهیرا توجه و ریچشمگ تیموفق نیا

 (2۰1۷ینزیکند.)مک

سوخت  نیو مهم تر نیپاک به عنوان مناسب تر یحامل انرژ نیتاا دهیباعث گرد یعیگازطب یروزافزون جهان برا یتقاضا

به  زین نیمورد توجه است که کشورچ یامرتاحد نیها از جمله نفت خام قلمداد شود.ا یدروکربوریه نیدر ب یلیفس

خود به سمت  شرویمادر وپ عیصنا رییو تغ یگذار استیبه دنبال س 2۰1۰درسال یمصرف کننده انرژ نیبزرگترعنوان 

 یم ستیز طیمح یازکاهش آلودگ انتیوکم مصرف با حفظ وص یانرژ یباال ییبا کارا نیگزیجا یسوخت ها

  ( EIA2017)باشد.

 تیآن تحت محدود یبرا یاست و عرضه انرژ میعظ یانرژ ازمندین رگذاریبه عنوان عامل تاث ایدردن نیچ یرشد اقتصاد 

مصرف  نیبه عنوان بزرگتر 2۰1۰در سال  نیچ ،یانرژ یالملل نیآژانس ب دیجد یقرار دارد. طبق داده ها دیشدعرضه 

 یومتحده بود. از س االتیاز ا یمین بایتقر شیده سال پ نیچ یرژکل مصرف ان کهیشده است، در حال لیتبد یکننده انرژ

به  ازیها ن تیواقع نیشود. ا یباال م ستیز طیمح یکه منجر به آلودگ یو کم مصرف ازیموردن دایشد یانرژمصرف  گر،ید

جهان ورشد  ینفت ریکاهش ذخا یازطرف.را متوجه شدند یاتیح تیگذاران اهم استیدارند. و س یانرژمصرف  ییکارا

 نیست،مهمتریز طیوسالمت مح یانرژ یها رحاملیباسا سهیدرمقا یعیگازطب نیینسبتاپا متیخام،قنفت  متیرقیچشمگ

 اریدراخت یعیدگازطبینه چندان دور،انحصارتول یا ندهیاست.پس درآ یعیاستفاده از گازطببه  کردکشورهایعوامل رو

 هستند که ییدرجهان کشورها یعیگازطب یکنندگان اصل نیتام مدتگرفت ودربلندقرار خواهد  میرعظیصاحبان ذخا

 یکیاستراتژ قیو دق یموضوع اشاره جد نیرا دارند که ا دیتول ربهینسبت ذخا نیوباالترهستند  یبزرگ یمخازن گاز یدارا

طلبد. پس بانگاه یدر تمام مراحل را م ییوکارا یساز نهیهمراه با به یدیتول یبخش هادر  شتریهرچه ب یگذار استیوس

کردن  نهیمصارف زائد و به در جهت حذف دیالگوی مصرف انرژی در کشور با ه،یاصل اول کیبه عنوان  یکالن انرژ

منبع انرژی پاک تری  یعیگازطب برخوردار است و یمنابع گازی غناز  رانیا نکهیمصارف الزم اصالح شود، به لحاظ ا

 نهیاز اقدامات موثر در به یکی تواندیم ینفت بجای فرآوردههای یعیگازطب ینیگزیجا باشد،یم یبه فرآورده های نفتنسبت 

 زین یو روند قابل قبول دهیآغاز گرد 1۳۶۵در کشور از سال اصالح الگو  نیکه ا شودیمصرف باشد. مشاهده مسازی الگوی 

 داشته است.

از عوامل  یکیبه عنوان  ییها شگاهیو ازجمله بخش پاال یعیروزافزون وروند رو به رشد صنعت گازطب تیبا اهم نیبنابرا

در  یانرژ یو بهره ور ییکارا یمحاسبه مدل ها یکشور،اهداف خود را بر مبنا یبرا یاقتصاد داریدر توسعه پا شتازیپ

 یها شگاهیپاال ییکارا یریپژوهش اقدام به اندازه گ نیدر ا ظورمن نیبه هم میگسترش ده ستیز طیحفظ مح یراستا

دردست  1۳۸۸-۹۴ یسال ها یصنعت در ط نیمتناسب با ا یاضیر یزیبا استفاده از مدل برنامه ر رانیا یعیگازطب

.میقرار داده ا یبررس

دربخش  یطیمح ستیز ییکارا یابیداده ها به ارز یپوشش لیبا استفاده از تحل گرید ی( در مطالعه ا2۰1۷و گوتو) یوشیس

ها به دو  یخروج زیمطالعه ن نیدرا خود قرار داده اند. یمورد بررس یلیرفسیوغ یلیفس یبا سوخت ها یصنعت انرژ

 یحاتیتوض یجهان یهمراه با بحث در مورد روند انرژ نیعالوه بر ا شده است. می)خوب( و نامطلوب)بد( تقسبمطلوقسمت 

 -یطیو مح ی،اجتماع یاقتصاد یابیروش ارز نیبهتر DEA دیجد یکنند که مدل ها یم انیخود ب جیدرنتادهند و  یم

 روگاهین1۶ ییکارا ستیز و یفن ییکارا یا درمطالعه (2۰1۷وهمکاران) یبدیم یامام باشد. یمدرن مدر جامعه  یاتیعمل

مدل ستانده  یبرمبنا (DEA)داده ها یپوشش لیبااستفاده از تحل1۳۹۰-1۳۹۴ یسال ها یرادرط رانیامنتخب  یحرارت

 روگاهین یفن ییکارا نیانگیپژوهش نشان دهنده م نیحاصل شده از ا جینتا قرارگرفته است. یابیارز مورد (VRS) محور

 باشد. یم ۹۰/1و ۸۵/۷ نیمذکور ب یواحدها ییکارا ستیز نیانگیم درصد و ۸۸/۴و  ۸۴/۷ نیب یتحت بررس یها

 تیظرف شیافزا الزم و زاتیتجه نیتأم کشور، یهاروگاهین ییکارا شیافزا حفظ و یپژوهش درراستا نیا شنهاداتیپ
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 یروگاهیبه عنوان سوخت ن یعیگازطب ازجمله یبیترک کلیو س یگاز یها روگاهیندرتوسعه  ژهیوتوجه و روگاهیمنصوبه هرن

 باشد. یم
 نیاو مدل مورد استفاده در  ینظر یو پس از آن در بخش سوم به مبان قیتحق نهیشیپژوهش به مطالعه پ نیدرادامه ا

 یوربهره  یشاخص ها یریو اندازه گ یپنجم وششم به بررس یدر بخش ها تیو درنها ابدی یاختصاص م قیتحق

پژوهش به  نیادر بخش هفتم  شنهاداتیو پ یریگ جهینتپرداخته شده که با  رانیا یعیگازطب یها شگاهیپاال یوعملکرد

 .میرسان یم انیپا
روش تحقیق -2

خروجی ها( رابه سمت  )ورودی ها یا مدل ترکیبی است که یک مجموعه ازمتغیرها DEAمدل های کاربردی  یکی از

مرزکارایی سوق می دهد.از مهمترین نقاط قوت این مدل به صورت کاربردی در زمینه حامل های انرژی های پاک 

بهره وری سبز یا همان اکولوژی زیستی  اکولوژی زیستی درواحدهای تولیدی می توان نام برد. ازجمله بهره وری سبز و

تکنیکی است که به افزایش تولیدستانده با استفاده از نهاده کمتروکاهش آلودگی وضایعات اشاره دارد.به عبارت دیگر 

که این مدل  زیست محیطی تولیدی درطول زمان می باشد عملکرد بهره وری و بهره وری سبز استراتژیی برای بهبود

یکی از معیارهای اندازه گیری دربخش انرژی است. نقاط پیش بینی شده دراین مدل می تواند توسط بردارخروجی 

(s+) وبردارهای کمکی(s-)  نشان داده شود.به عبارت دیگر حرکت به سوی مرزکارایی شعاعی)خطی( نیست بلکه

 وضعیت تحدبه ذکر است که ازطریق تقویت خروجی ها وکاهش ورودی های خاص است.الزم ب
1

1
n

j
j




برای

 0θترکیبی دارای اندازه گیری کارایی یک بعدی مانند DEAاثبات این قضیه بسیارمهم است.همان طورکه ذکرشده مدل
مقدار ازآنجا که متغیرهای کمکی درواحدهای مختلف بیان می شوند ولی این مدل نمی تواند میزان  می باشد. 0δیا 

شدت کارایی را بیان کند،به همین دلیل کوپر،سایفورد وتن برای غلبه برچنین ضعفی از مدل ترکیبی با اصالح یک 

 معیار درقالب اسکالر واحد)بین صفرویک(راپیشنهاد دادند که دارای خواص زیر نیز می باشد:

واحدها( یساز کسانیاست.) رممکنیغ یوخروج یهرمورد ورود یریبا توجه به واحد اندازه گ یریاندازه گ -1

.ردیگیصورت م یرکمکیهرمتغ یوخروج یدرکاهش ورود کنواختی یریاندازه گ -2

Maxθ 

s.t ∑𝜆𝑗𝑥𝑗 ≤ (1 − 𝜃)𝑥𝑝

 ∑𝜆𝑗𝑦𝑗 ≥ (1 + 𝜃)𝑦𝑝 

     λ ≥ 0 

قبلی  ها می باشیم. فقط با این تفاوت نسبت به مدل هایy و xمعرفی مدل ترکیبی به بهبودترکیبی از  پس با

کاهش وخروجی  pxدراینجاست که ورودی ها وخروجی ها به یک نسبت تغییر نکرده اند.یعنی ورودی ها به اندازه

را  DMUpافزایش پیدامی کنند.چون دراینجا حداکثرکاهش در ورودی وحداکثرافزایش درخروجی  pyها به اندازه

 کارا می رساند لذا تابع هدف به صورت ماکزیمم سازی در می آید.به مرز 

:رایاست ز یهمواره شدن CCR یبیمدل ترک

)p= eλ=0 , θ(
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θ=0                  θ* ≥ 0              جواب شدنی است 

*اگر 0  ،باشد DMUp  ناکاراست واز طرفی فرض کنیدDMUp وقت مدل زیر صادق می باشد که  کارا باشد آن

 نشان از تناقض با کارا بودن واحدمورد نظر می باشد.

* * *

* * *

(1 )

(1 )
j j p j j p

pj j p j j

x x x x
yy y y

  

  

        
                  

 

 

* از سویی 1   : نمی تواند باشد.زیرا درغیر این صورت

1
(1 ) 0 0 (1 ) 0 0j j p p p

if
x x y y



   



         

باید حداقل یک مولفه مثبت داشته باشد.بنابراین دراین مدل به صورت  pyاین مورد نیز دچار تناقض است چون

0*کاربردی اثبات کردیم همواره و 1  اگر* 0  باشد  DMUp  ازکارایی بالقوه ای برخوردار است واگر منفی

متذکر شد، این نوع مدل ترکیبی به دنبال  باید وارزیابی شده ناکاراست. فقط این نکته راباشد آن واحد مورد سنجش 

طبقه بندی کارایی واحد های مدنظر می باشد،به عبارت دیگر کارا بودن یا نبودن هر واحد را مورد بررسی قرار می دهد 

میزان کارایی را دربین بازه صفر ویک بیان می کند. و

نگاه تحقیق درعملیات کاربردی وتوجه به اطالعات وآمارهای جمع آوری شده ازآمارهای شرکت ملی گاز این پژوهش با 

پاالیشگاه گازی فعال کشور 12ایران و واحدپخش وپاالیش فرآورده های نفتی اقدام به تجزیه وتحلیل کارایی وبهره وری 

پارس  (،۳و2پارس جنوبی)فاز (،1جنوبی)فاز پارس قشم، سرخون و مسجدسلیمان، بیدبلند، شامل فجر،هاشمی نژاد،

-۹۴میمک طی سال های  ( و2و1پارسیان) (،1۸ -۹پارس جنوبی)فاز (،۸و۷و۶پارس جنوبی)فاز (،۵و۴جنوبی)فاز

قلمداد شده اند. در  (DMU)می پردازد. هریک از پاالیشگاه های گاز طبیعی به عنوان یک واحد تصمیم گیری 1۳۸۸

این مقاله از دو نهاده که شامل گازناخالص ورودی پاالیشگاه ها ومصرف داخلی پاالیشگاه ها و دو ستانده که شامل گاز 

خشک ارسالی به خطوط لوله انتقالی و گازهای  اسیدی متصاعد شده درحین فرآورش می باشد.برای درک بهتر این 

 وهدف از این تحقیق را نشان می دهد: DEA یبیمدل ترک ای کارایینهاده ها وستانده ه 1شکلموضوع 

1.input گاز ورودی

: ناخالص   

2.input : مصرف داخلی 

 پاالیشگاه

2.output :   گازهای

 انتشاریافته آالینده

درحین تولید

1.output : گازخشک 

 تولیدی

DM
t1U

مدل ترکیبینتایج حاصل از ارزیابی کارایی وبهره وری 

رتبه بندی دوره های عملکردی

مقایسه واحدهای ناهمگن

 جهت دهی در راستای بهره وری

سبزهرواحد

کارا وناکارا یدوره ها نییتع 

راکارا وناکا یها شگاهیپاال نییتع

شگاهیپاال یاکولوژ یبررس 

گازطبیعی
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مشهود وکاربردی روش تحلیل پوششی داده ها می باشد.دراین اندازه گیری کارایی همگن نسبت به هم از ویژگی های 

ستانده ها ومکانیزم ساختاری مشابهی می باشند،پس همگن  مطالعه ازآنجا  پاالیشگاه های گاز طبیعی دارای نهاده ها،

ازطبیعی فرض می شوند.بنابراین می توان عوامل محیطی وجغرافیایی که به عنوان عوامل غیرکنترلی برفرآیند پاالیش گ

به دلیل تأثیریکسان دراین حین محسوب می شوند،نادیده گرفت و ازمدل ترکیبی تحلیل پوششی داده هاجهت اندازه 

گیری بهره وری وکارایی واحدتولیدی پاالیشگاه ها بارویکرد محیط زیستی استفاده کرد. از سویی درجوامع حاضربررسی 

به عبارتی بهره وری سبز روزبه روز احساس می شود که الزم  های تجربی فنی نیازمند توجه به بخش محیط زیست

به اندازه گیری بهره  1۷.1است درکنارتولید بهینه نیز مدنظر قرارگیرد لذا این مطالعه با به کارگیری ازنرم افزار لینگو

پاالیشگاه های گازطبیعی کشور می پردازد. 12وری وکارایی سبز 

نتایجفسیر تو  لیو تحل هیتجز -۳

1۳۸۸ -۹۴: خالصه داده های آماری پاالیشگاه های گازطبیعی ایران درطی  سال های 1جدول

0000

0000

0.00400.0000160.0006
0000

0.00100.0000010.0001
0.06800.0270.038
0.0670.0160.0490.052
0.0610.0470.0530.054
0.5880.1932.5800.379
0.67300.2600.120

0000

0.04400.0110.025

قیمأخذ: محاسبات تحق

: محاسبه عملکرد بهره وری سبز و فنی پاالیشگاه های گاز طبیعی ایران2جدول

00 0 0 0 0 0 
00 0 0 0 0 0 
00.0040 0 0 0 0 
00 0 0 0 0 0 
00 0 0 0 0.0010

0.0650.0610.0350.02900.0680.011
0.0540.0550.0500.0590.0640.0670.016
0.0610.0580.0520.0520.0550.0540.047
0.5880.3390.2590.4420.1930.5610.268

00 0.0520.0470.0360.0330.673
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00 0 0 0 0 0 
00.0200.0350.0440.0370.0380

استخراج شده مدل. ماخذ : داده های

 رانیا یعیگازطب شگاهیپاال 12سبز یبهره ور : 2نمودار

پاالیشگاه ۶ررسی های صورت گرفته ازپاالیشگاه های گازطبیعی کشوردرطی سال های مدنظرنشان دهنده تبعیت ب

 ۴پاالیشگاه نیز ۶پاالیشگاه گازطبیعی ایران درچارچوب اکولوژی تولید انرژی )بهره وری سبز(می باشد که دربین 12از

( درباالترین کارایی فنی 2و1جدسلیمان وپارسیان)مورد ازآن هاکه شامل فجر)کنگان(،خانگیران)هاشمی نژاد(،مس

 ۰۰۴به میزان 1۳۹۳پاالیشگاه بیدبلنددرسالومحیط زیستی درغالب بهره وری سبز درطی سال های متمادی بوده اند.

از خط کارایی فاصله گرفته اند که درسال های بعد با توجه مدیران  ۰۰1/۰به میزان  1۳۸۹وسرخون وقشم درسال  ۰/

سیاست گذاری هاواصالحات ساختاری به منظور  شناسان انرژی این واحدها به آسیب های محیط زیستی وارشد وکار

کاهش آالیندگی ها در این مناطق با حفظ حداکثر تولید وبهره برداری ازظرفیت های موجود واحدپاالیشگاهی به روند 

 ماکزیمم کارایی وبهره وری سبز بازگردند.

اسی استنتاج شده از تحقیق شاهد عدم کارایی درتمام فازهای پارس جنوبی به استثنا در از طرفی باتوجه به داده ه

 ۸و۷و۶آن هستیم. دربین ناکاراترین واحدهای مورد بررسی می توان فاز 1۸-۹و فازهای  1۳۹۰پارس جنوبی در سال 1فاز

در برخی  ۵۶1/۰و  ۵۸۸/۰یی به میزان پارس جنوبی را مشاهده کرد که با بیشترین میزان ناکارایی در فاصله از خط کارا

سال ها برخورد می کنیم. ازجمله دالیل کلیدی این میزان ناکارایی در این واحد را می توان مالکیت تمام دولتی بخش 

های باال دستی صنعت نفت وگاز دربرابر بخش خصوصی ضعیف،سازوکار معیوب وناکارامد سیستم مالی در تأمین روند 

بازدهی الزم زنجیره سرمایه گذاری،عدم انجام تعهدهای الزم پیمانکارها ونظارت الزم برآن ها،عدم  پروژه ها وبازگشت

جهت دهی وحمایت الزم از شرکت های دانش بنیان در بومی سازی تجهیزات اصلی وپرکاربرد پاالیشگاهی،استهالک 

رافیایی پاالیشگاه نام برد. البته این وفرسودگی برخی بخش ها به دلیل وابستگی به خارج مرزهای کشور وموقعیت جغ

نکته نیز الزم به ذکر است که متاسفانه کم مابیش تمام پاالیشگاه های ما درگیر این مسائل همراه با ریسک های بسیار 

-0.005
0.245
0.495
0.745
0.995
1.245
1.495
1.745
1.995
2.245
2.495
2.745

بهره وری سبز پاالیشگاه های گازطبیعی

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388
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باال وعدم تبات الزم منطقه ای در این بخش کلیدی در اقتصاد شاهد هستیم.با این حال می توان بابه کارگیری از استراتژی 

های مناسب در روابط بین الملل وتصمیمات وسناریوهای علمی وکلیدی کارشناسان واساتید صاحب نظر در مجامع علمی 

در تمام فرآیند پخش وپاالیش وتولید به همراه بهره گیری ازتکنولوژی های متناسب روز دنیا  می توان روند بهینه 

 1۸-۹حقق کرد.نمونه ای از وصول این اقدامات را درفازهایافزایشی در تولید وکاهش آالینده های محیط زیستی را م

درصدی از خط کارایی به سمت حداکثر کارایی با ظرفیت موجود درسال  ۶۷۳/۰پارس جنوبی نظاره کرد که پس از فاصله 

 دست یافت. ۹۴و۹۳های 

یریگ جهیخالصه و نت -۴

ترکیبی سعی در اندازه گیری وطبقه بندی کارایی فنی به نام مدل  DEAمدل  این مقاله بابهره گیری روشی خاص از

حداکثرمیزان تولید با بتواند با می باشد تا LINGO17.1نرم افزار  بهره وری سبز با منظر پاالیشگاه های گازطبیعی از

برآوردهایی که  وظرفیت های بالقوه مجموعه ها حداقل آالیندگی اتمسفریک را محقق سازد. با توجه به شرایط موجود

خانگیران)هاشمی نژاد(، دراین تحقیق صورت گرفت پاالیشگاه های فجر)کنگان(، DEAتوسط مدل ترکیبی 

پارسیان جزو کاراترین یا به عبارتی جزو دوستدارترین پاالیشگاه های گازطبیعی با محیط زیست ایران  مسجدسلیمان و

قشم با عدم کارایی جزیی  سرخون و االیشگاه های بیدبلند ودرپله بعدی پ بیان می  شوند و 1۳۸۸-۹۴طی سال های 

 دربعضی سال ها قرارگرفته اند.

نکته ای که الزم است اینجا ذکر شود این است که دربین پاالیشگاه های پیر کشور نیز درمقایسه باپاالیشگاه های جوان 

پاالیشگاه  ۳جایی که  ود داشته اند تاتوجه ای ویژه ای به امر محیط زیست دربرنامه های توسعه ای وراهبردی خ

پاالیشگاه کارا درسال های مورد توجه جزو پیرترین پاالیشگاه  ۴مسجدسلیمان از  خانگیران)هاشمی نژاد( و فجر)کنگان(،

و سرخون وقشم در ۰۰۴/۰به میزان  1۳۹۳سال دراین بین پاالیشگاه های بیدبلند در های کشور به حساب می آیند.

از خط کارایی فاصله دارندکه پس از اصالحاتی ساختاری درسال های بعد برمرزکارایی قرار  ۰۰1/۰به میزان  1۳۸۹سال

محیط زیستی در بین فازهای  پاالیشگاه پارس جنوبی جزو بدترین عملکرد کارایی فنی و ۸و۷و۶از سویی فاز  گرفتند.

درصدی عدم کارایی را به  ۴۴2/۰و  ۵۸۸/۰و  ۵۶1/۰سال ها پارس جنوبی را نشان می دهد تاجایی که در بعضی  1۸-1

بوده  که پس از  ۶۷۳/۰میزان  1۳۸۸پارس جنوبی درسال  ۹-1۸ثبت رسانده است درصورتی مشاهده می شود که فاز 

 اقداماتی که توسط شرکت های داخلی ومشارکت شرکت های خارجی در طی سال ها دراین مجموعه تولیدی صورت
جزوکاراترین پاالیشگاه های  ۹۴و۹۳به سمت مرزکارایی سوق یافت تاجایی که درسال  ن تقلیل پیدا کرد وگرفت این میزا

 گازطبیعی قرارگرفت.

اکولوژیک ترین پاالیشگاه  جزء بیشترین کارایی و 1۳۹۴همان طورکه درطی سال هایی که مورد بررسی قرارگرفت سال 

ماکزیمم تولید درراستای  خاص وویژه نهادهای مرتبط نفت وگاز به امرها بوده است که نشان از توجه ورویکرد های 

دوستداری محیط زیستی می باشد که شرط الزم دراین امر می باشداگر به صورت  مداوم و روندی روبه رشد انجام پذیرد.

بخش های کلیدی هدف افزایش توان و دانش فنی روزدنیا وخودکفایی صنعتی در در نهایت شرکت ملی گاز می تواند با

واشتغال مولد همرا با نظم وبرنامه ریزی در سیستم های مالی به صورت مصمم درراستای دستیابی به توسعه پایدار 

درپی آن جایگاه مهمی برای حفظ محیط زیست  واستراتژی همه جانبه نسبت نسبت به شرایط داخلی وخارجی رسید و

ها درصورتی اقدام به احداث ورشد واحدهای پاالیشگاه ای وتولیدی بدین منظور شرکت ملی گاز ایران تن لحاظ کرد.

توافق بین  مفاد زیست محیطی برخوردار باشد وکلیه جنبه های بهره وری سبز و اقتصادی و کندکه طرح از توجیه فنی،

کت ملی شر محیطی کشورها وکره زمین دربرگرفت. المللی پاریس به منظور حفظ هرچه تمام تر شرایط آب وهوایی و

نفت وگاز باید برای تحقق آن سعی وتالش خودرا در جذب سرمایه داخلی دراین بخش بابرنامه ریزی دربازگشت وبازدهی 

 آن هاست.
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راجعم -۵

 "کشور. یمنتخب حرارت یهاروگاهیدر ن ییکاراستیو ز یفن ییکارا سهیمقا"(1۳۹۶).روزهیف ینیام د،یآماده حم ،یعل یبدیم یامام [1]
.۶۷-۳۳( :۸)۳ یانرژ یزیوبرنامه ر یگذار استیس یهاپژوهش فصلنامه 

 "داده ها. یپوشش لیبا استفاده از روش تحل رانینفت ا یها شگاهیپاال ییکارآ ستیز یریاندازه گ"(1۳۹۳)ی.دریجای وبدیم یامام [2]
.۹۳-۷۹:( 1۴) ۴(داری)رشد و توسعه پا یاقتصاد یپژوهش ها یپژوهش یفصلنامه علم

اندازه گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و با تاکید بر "(1۳۹1)غفاری.ونصرالهی. صادقی آرانی  [۳]
.11۰-۸۷(:1۸)۸فصلنامه مطالعات وسیاست نامه اقتصادی".ستاده های نامطلوب )آالینده های زیست محیطی(

.یانرژ یالملل نیمطالعات بدوم( ، تهران:مؤسس  شیراینفت )و یدربازارها سکیر تیری، مشتقات و مد (1۳۹۰درخشان،مسعود ) [۴]

. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت -پخش وپاالیش فرآورده های نفتیو  رانیگازا یآمارنامه شرکت مل [۵]

[6] https://www.icis.com/energy/gas.
[7] https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights.
[8] Sueyoshi, T., & Goto, M. (2017). World trend in energy: an extension to DEA applied to energy

and environment. Journal of Economic Structures, 6(1), 13.
[9] Haggerty, J. H. (2017). 5. A horse that has left the barn: expanding geographies of natural gas.

Handbook on the Geographies of Energy, 57.
[10] Zhang, B. J., Chen, Q. L., Li, J., & Floudas, C. A. (2017). Operational strategy and planning for

raw natural gas refining complexes: Process modeling and global optimization. AIChE Journal,
63(2), 652-668.

[11] Li, D., & Li, X. (2017). A new optimization model and a customized solution method for natural
gas production network design and operation. AIChE Journal, 63(3), 933-948.

[12] Mojica, J. L., Petersen, D., Hansen, B., Powell, K. M., & Hedengren, J. D. (2017). Optimal
combined long-term facility design and short-term operational strategy for CHP capacity
investments. Energy, 118, 97-115.

[13] Riccardi, R., Oggioni, G., & Toninelli, R. (2012). Efficiency analysis of world cement industry
in presence of undesirable output: application of data envelopment analysis and directional
distance function. Energy Policy, 44, 140-152.

[14] Tone, K., & Tsutsui, M. (2011). Applying an efficiency measure of desirable and undesirable
outputs in DEA to US electric utilities.

[15] De Lima, R. S., & Schaeffer, R. (2011). The energy efficiency of crude oil refining in Brazil: A
Brazilian refinery plant case. Energy, 36(5), 3101-3112.

[16] Seiford, L. M., & Zhu, J. (1999). Sensitivity and stability of the classifications of returns to scale
in data envelopment analysis. Journal of Productivity Analysis, 12(1), 55-75.
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-نهسازی ازدحام ذرات، یادگیری جامع بهیهای بهینهبررسی و مقایسه الگوریتم
سازی ازدحام ذراتسازی ازدحام ذرات ویادگیری جامع پیشرفته بهینه

3، زینب کریمی2مریم نیکبخت، 1علیرضا فخارزاده جهرمی

a_fakharzadeh@sutech.ac.ir ؛ایران ،شیراز ،گروه ریاضی ،دانشگاه صنعتی شیراز، استاد1
 maryam_nikbakht@pnu.ac.ir ؛ایران ،تهران، گروه ریاضی ،دانشگاه پیام نور، استادیار2

 ؛ایران ،تهران ،گروه ریاضی ،دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد3

چکیده

 سازی نشاتههای بهیناند، الگوریتممندی خود را به اثبات رسانیدههای اخیر توانسازی که در سالهای بهینهای از روشدسته

-هینهلگوریتم بادار است، حل انواع مسایل برخورای در ها که از عمومیت ویژهگرفته از طبیعت هستند. ازجمله این گونه الگوریتم
 مانی که مسایلخصوص زهای مختلف علمی بهباشد. اثربخشی و کارآیی این الگوریتم در زمینهمی (PSO)سازی ازدحام ذرات 

برای  ایگسترده طوربه جا که این الگوریتمپیچیده هستند، آن را به یک الگوریتم فراابتکاری ارزشمند تبدیل کرده است. تا آن

وع دو ن ررسیباله به فته شده است. این مقهای محلی زیاد به کار گریافتن بهینه سراسری در فضاهای جستجوی پیچیده با کمینه

دازد. پرات، میزدحام ذراسازی سازی ازدحام ذرات و یادگیری جامع پیشرفته بهینهیادگیری جامع بهینه ،الگوریتم نپیشرفته از ای

ان یک اند به عنوتوقاله میگردند. این مآزمونی استاندارد بررسی، پیاده سازی و مقایسه میهای ها در مثالین الگوریتمکارآیی ا

 اشد.اگون آن بنواع گونسازی ازدحام ذرات و امند در زمینه توسعه و کاربردهای الگوریتم بهینهنقطه شروع برای محققان عالقه

سازی ازدحام ذرات؛ یادگیری جامع پیشرفته یادگیری جامع بهینه ؛ازدحام ذرات؛ هوش جمعی سازیبهینهکلمات کلیدی: 

 سازی ازدحام ذرات.بهینه

مقدمه -1

در . میکند عمل لیهاو یپاسخها از که بر پایه جمعیتیستا زیبهینهساروش  ( یکPSO)1ذرات ازدحام زیسابهینه

-الگوریتم بهینهمتوالی، سعی در یافتن پاسخ بهینه دارد.  تکرارهایها در طی دادن پاسخاین روش، سیستم با حرکت 
از  .است وهوش جمعی سازیهای بهینهالگوریتم ترینازمحبوب باال،یکی دلیل سادگی و کارایی به سازی ازدحام ذرات

کامپیوتر، هوش مصنوعی،  ،ها در برق، عمرانتوان به کاربرد آنهای بهینه سازی هوشمند میجمله کاربردهای الگوریتم

  [.1]داشاره کر مدیریت شیمی،کنترل، مخابرات، مواد، پزشکی و
 گیرد، اما متاسفانه درکهای دنیای واقعی مورد استفاده قرار میسازی به طور گسترده در برنامهاگرچه این روش بهینه

رح داده ها شهای پیشرفته آن وجود ندارد و بیشتر مدلی جزیی از این دسته از الگوریتمو مدل PSOعمومی کاملی از 

 . [2]شده است

، مدل اصالح شده آن به نام PSOهای ذکر شده در مورد الگوریتم به منظور پوشش برخی از کاستی لذادر این مقاله

لیانگ و همکاران ارایه شده است را معرفی خواهیم کرد. جی یادگیری جامع بهینه سازی ازدحام ذرات که توسط جی

هنوز با نامالیماتی مواجه هستیم.  PSOهای رغم رفع برخی از کمبوددر تحلیل این الگوریتم خواهیم دید که علی

امه گردد و در ادمیجهت غلبه بر چنین نامالیماتی، الگوریتم یادگیری جامع پیشرفته بهینه سازی ازدحام ذرات معرفی 

1Particle Swarm Optimization(PSO) 
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. پردازیمبر اساس توابع آزمون می عددی در خصوص عملکرد سه الگوریتم به بیان مثال

(CLPSO)بهینه سازی گروه ذرات با یادگیری جامع -2

 ر فضای جستجو مشخصدای را کند و هر ذره نقطهرفتار ذرات در گروه را شبیه سازی می PSO دانیمهمانطور که می

کنند؛ در بعدی حرکت می Dکند که یک جواب بالقوه برای مساله است. فرض کنید گروه ذرات در یک فضای می

شوند:ام، طبق معادالت زیر بروز رسانی میdدر بعد iXو PSO ،iVام از الگوریتم tتکرار

 

 

i,d i,d i,d i,d i,d

i,d d i,d

i,d i,d i,d

V (t) V (t ) c .rand pbest (t ) x (t )

c .rand gbest (t ) x (t ) ;

X (t) X (t ) V (t).

     

   

  

1

2

1 1 1 1

2 1 1

1

معادلهiVسرعت هر ذره CLPSOگوریتم اما در ال رسانی میطبق شود:ی زیر به روز

𝑉𝑖𝑑(𝑡) = 𝑤. 𝑉𝑖𝑑(𝑡 − 1) + 𝑐. 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑(𝐸𝑖𝑑(𝑡 − 1) − Xid(t − 1)),             (1) 
i,dوزن اینرسی است وکه i, i, i,DE (E ,E ,...,E ) 1 ام باید iکند ذره بردار الگوهای یک ذره است که معین می 2

cضریب شتاب و معموال مقدار آن cهای کدام ذرات در گروه پیروی کند؛pbestاز  /1 در نظر گرفته می شود5

[3].i,dEتواند ،میpbestای از جمله هر ذرهpbest ذره( خود ذرهi باشد. این تصمیم که از )pbest ای چه ذره

ها در نظر گرفته بستگی دارد که مقدار آن برای هر ذره متفاوت از سایر ذره iLاحتمال یادگیری استفاده شود، به

ین اکنیم؛ اگر دفی تولید می، یک عدد تصاiی ذره رسانی سرعت، برای هر بعد از روزی بهشود. با توجه به معادلهمی

شود؛ در غیر این یام استفاده مiخود ذره  pbestعدد تصادفی بزرگتر از احتمال یادگیری ذره باشد، در همان بعد از 

 ذره دیگری استفاده خواهد شد.  pbestصورت، از 
به طور نرسی، وزن ایOCLPSبه منظور برقراری تعادل بین اکتشاف و استخراج در الگوریتم  الزم به ذکر است که

بیشترین تعداد تکرار الزم برای اجرای الگوریتم باشد، در هر Maxkیابد. اگرخطی در طول اجرای الگوریتم کاهش می

 شود:برطبق رابطه زیر به روز رسانی می k ،تکرار

𝜔 = 𝜔𝑀𝑎𝑥 −
𝑘

𝑘𝑀𝑎𝑥

(𝜔𝑀𝑎𝑥 − 𝜔𝑀𝑖𝑛).                   (2)

ECLPSO))الگوریتم یادگیری جامع پیشرفته بهینه سازی ازدحام ذرات -3

سترش این و گ CLPSOتحقیقات بسیاری بر روی مسایل بهینه سازی تک هدفه به منظور بهبود بخشیدن به کارایی 

ه مقادیر کاضافه کردند CLPSO   را به  روندیژان و همکاران هدفه انجام شده است.  الگوریتم به بهینه سازی چند

 و همکاران نی. [4] کندوزن اینرسی و ثابت های شتاب را بر اساس اطالعات تکاملی ذرات به طور انطباقی تنظیم می

د که در رایه کردنامحلی فرار کنند طرحی  هایاز بهینهCLPSOد ارایه شده دربرای ذراتی که قادر نیستند طبق راهبر

 .[5] با الگوریتم جستجوی محلی ترکیب شده است CLPSOآن 

کند تا عملکرد الگوریتم اضافه می CLPSOشود که دو تغییر جدید به الگوریتم الگوریتمی ارایه می در این بخش 

شود. دو تغییر یاد نامیده می ECLPSOپیشرفته یا  CLPSOاز نظر دقت جواب بهبود یابد. این روش بهبود یافته، 

 ر آشفتگی و احتماالت یادگیری انطباقی است. برداری مبتنی بشده به ترتیب بهره
ایی که  استخراج  باید ه در باال، زمان استخراج و ناحیهبا به کارگیری دانش اصولی بیان شد  ECLPSOالگوریتم

ی شامل بهینه کند. حال برای یک جستجوی مناسب و گام به گام در ناحیهدر آن صورت بگیرد را مشخص می

کند و سرعت ذرات در ی به روز رسانی سرعت ذرات، یک شرط آشفتگی اضافه میبه معادله ECLPSOسراسری، 
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ی به روز کند. بنابراین معادلهی جدید به روز رسانی میاسری در زمان استخراج را طبق این معادلهی بهینه سرناحیه

یابد:رسانی سرعت در زمان استخراج به شکل زیر تغییر می

𝑉i,d = ωPbEVi,d + crd (Ei,d + 𝜂 (
𝑃𝑑 + �̅�𝑑

2
− 𝐸𝑖,𝑑) − 𝑋𝑖,𝑑) ; (3)

PbEکه است می، وزن اینرسی قرار استفاده استخراج مورد وگیرد.منحصرا در زمان عبارتضریبآشفتگی

d d
i,d

P P
( E )


 

2
ام هر ذره به dیدا است، در بعد ( پ3) یمعادلهشرط اختالل یا آشفتگی است. همان طور که از  

dسمت d
i,d i,d

P P
E ( E )


  

2
لیل شرط آشفتگی به این صورت در نظر گرفته شده است. شود. به دو دکشیده می 

یکی این که در این حالت واضح است که داریم:

𝑃𝑑 − �̅�𝑑

2
≤

𝑃𝑑 + �̅�𝑑

2
− 𝐸𝑖,𝑑 ≤

𝑃𝑑 − �̅�𝑑

2
;             (4)

dی اصولیطبق این رابطه، شرط آشفتگی متناسب با طول بازه dP Pکوچک این بازه هرچه طول باشداست. تر

آشفتگی کمتر است.

شود:ی زیر برای هر ذره محاسبه میطبق رابطه CLPSOاحتمال یادگیری ذرات در الگوریتم 

ر درا  iانند کنیم؛ مرتبه هر ذره مابتدا ذرات گروه را به ترتیب صعودی از بهترین مقادیر شایستگی مرتب سازی می

iKای دارای کمترین مقدار شایستگی است، آنگاه دهیم. اگر ذرهنشان میiKی مرتب شده با ادنباله 1ای  که . و ذره

iKدارای بیشترین مقدار شایستگی باشد، آنگاه  N. 

های شوند. به این ترتیب، ذرات قابلیتتعیین می  (5رابطه ) دگیری ذرات طبق بعد از این مرحله احتماالت یا

ت:دهند و این راهبرد با شهود ما بیشتر در یک راستا اساکتشاف و استخراج متفاوتی را از خود نشان می

𝐿𝑖 = 𝐿𝑚𝑖𝑛 + (𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑚𝑖𝑛)
exp (

10(𝐾𝑖−1)

𝑁−1
) − 1

exp(10) − 1
.               (5)

 pbestکه انیبه طور نامناسبی بزرگ است، ضعیف عمل کند. زم maxLبا این حال راهبرد باال ممکن است زمانی که 

مت سی ذرات را به گاه این راهبرد همهذره ای با مقدار شایستگی کم در برخی ابعاد دور از بهینه سراسری باشد، آن

 کند.ی محلی متمایل مییک بهینه

عددی مقایسه و نتایج -4

م ه الگوریتمقایسه س تابع آزمون که برای بررسی کارایی و یکبه معرفی هاپس از بررسی معیارهای مقایسه الگوریتم 

PSO،CLPSO وECLPSOی این پردازیم.سپس به تحلیل نتایج عددی حاصل از اجرادر نظر گرفته شده است، می

شود.اند، پرداخته میشدهها که از محیط نرم افزار متلب استخراج الگوریتم

 Ackleyتابع  4-1

ه طور شود و بشکل دو بعدی این تابع با یک ناحیه بیرونی تقریبا مسطح و یک گودال عمیق در مرکز مشخص می

های محلی زیاد است سازی مورد استفاده قرار گرفته است.این تابع دارای کمینههای بهینهگسترده برای آزمون الگوریتم

ی عملکرد افتند؛ از این رو این تابع برای مقایسهها به دام میسازی در این کمینههای بهینهالگوریتمکه بیشتر 

x*سازی محک بسیار مناسبی است. کمینه سراسری این تابع در نقطههای بهینهالگوریتم ( , ,..., ) 00 با 0
*f (x ) 0 شود:است که به صورت زیر تعریف می
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D D

d d
d d

f (x) exp( . ( x ) / D) exp(( cos( x )) / D) e.
 

       2

1 1

20 0 2 2 20 

فضای جستجوی تابع 
D[ , ]32  در نظر گرفته شده است.D=30و بعد تمامی توابعبرای اجرا در نرم افزار متلب 32

 Acklyحاصل از اجرای سه الگوریتم بر روی تابع  نتایجمقایسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های بهینه سازی ازدحام ذراتالگوریتم -5

سازی و اجرا پیاده2GBوحافظه 8با سیستم عامل ویندوز،  2014aافزار متلب نسخههر سه الگوریتم در نرم 

 ی سه الگوریتمجهت مقایسهبار بر روی هر کدام از توابع آزمون اجرا شده است. 10هر الگوریتم به طور مستقل اند.شده

 
PSO CLPSO ECLPSO 

مقدار 
 شایستگی

C
PU 

مقدار 
 شایستگی

C
PU 

مقدار 
 شایستگی

C
PU 

میان
 گین

/  21 60 10

 
/16 40

 
/  61 85 10

 
/34 13

 
/  91 25 10

 
/24 89

 

بهتر
 ین

/  32 31 10

 
/16 10

 
/  99 48 10

 
/32 61

 
/  105 16 10

 
/24 62

 

میان
 ه

/  23 46 10
 

/16 23
 

/  101 28 10
 

/33 15
 

/  91 12 10
 

/26 52
 

بدتر
 ین

/  15 32 10

 
/17 43

 
/  66 27 10

 
/39 12

 
/  92 26 10

 
/25 35

 

انح
راف 
 معیار

/  22 96 10

 

/0 43
 

/  63 95 10
 

/2 8
 

/  106 64 10
 

/2 54
 

 Acklyنمودار تابع  -1شکل 
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هادر سه الگوریتم پارامترشوند.ارایه می ی عمومیمقادیر بهینهمیانگین، بهترین، میانه، بدترین و انحراف معیار ارایه شده،

 آورده شده است. 1جدول به صورت زیر در نظر گرفته شده است و نتایج آزمایشات در 
 استاندارد: PSOالف( پارامترهای الگوریتم

Nجمعیت اولیه:  40ی اینرسی:مولفه ؛max min/ , /   0 9 0 cضرایب شتاب فردی و جمعی:  ؛4 c 1 2  ؛2
Minی سرعت:بیشینه و کمینه  Max Min Max[v ,v ] / (x x )  0 1. 

 CLPSO:ب( پارامترها در الگوریتم 
Nجمعیت اولیه:  40یابد:ی اینرسیبه طور خطی در طول اجرا کاهش میمولفه ؛ 

 Max Max Min Max Min
Max

k , / , / ;
k

        0 9 0 4 

cضریب شتاب:  /1  ؛5

Minی سرعت:بیشینه و کمینه  Max Min Max[v ,v ] / (x x )  0 2. 

 ECLPSO:ج( پارامترها در الگوریتم 

Nجمعیت اولیه:  40یابد:ی اینرسیبه طور خطی در طول اجرا در زمان اکتشاف کاهش میمولفه ؛ 

 Max Max Min Max Min
Max

k , / , / ;
k

        0 9 0 4 

PbEاینرسی در زمان استخراج:مولفه  / 0 5 
cضریب شتاب:  /1  ؛49445

Minی سرعت:بیشینه و کمینه  Max Min Max[v ,v ] / (x x )  0 2. 

Maxkیابی به بیشینه تکرارها،همچنین معیار توقف هر سه الگوریتم مطرح شده دست 2000یابی به و یا دست

FEsبیشینه تعداد محاسبه تابع شایستگی، 200000 باشد.می 

 گیرینتیجه -6

ریتم همگرایی دهد که این الگومیبر روی توابع نشان  PSO، عملکرد الگوریتم با توجه به جدول مربوط به مثال

د رفتاری چار رکوببخشد و ذرات دقادر نیست دقت جواب بهینه را بهبود زودرس دارد و در برخورد با توابع چندمدی 

-روری به نظر میضبه خصوص در مواجهه با توابع چندمدی  PSOاند. بنابراین استفاده از اصالحات در الگوریتم شده
ت به دو و شایستگی کلیه موارد این الگوریتم نسب CPUانتظار داشتیم،  ECLPSOطور که از روند همانرسد.

شایستگی  ربوط بهدر ستون م ای برخوردار است. تفاوت چشمگیرمقادیر شایستگیمالحظهالگوریتم دیگر از برتری قابل 

قت مقادیر دهد.درا نشان می PSO نسبت به  CLPSOتوابع چندمدی،توانایی خروج از بهینه محلی توسط الگوریتم

ر باالتECLPSOدهد که توان استخراج در الگوریتم نشان می CLPSOنسبت  ECLPSOشایستگی در الگوریتم

لگوریتم ادهد که این دو مینشان  ECLPSOو  CLPSOول باال در ستون مربوط به دو الگوریتم است. نتایج جد

 کنند.میبهتری را تولید  هایرا نداشته و توانایی خروج از بهینه محلی را داشته و جواب PSOمشکالت 
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 چکیده

ر آن در کنا ت.اران اسهای مهم مدیران و سرمایه گذ، اهمیت تعیین کارایی و افزایش آن از جمله دغدغهفنآوریبا پیشرفت علم و 

های در مدل اماه است. ی زیاد قرار گرفتها بعنوان یک ابزار برای اندازه گیری بازده و کارایی مورد استفادهتحلیل پوششی داده نیز

ها و رودیبعضی از و عاتدر بسیاری از مطال د.نشونامنفی فرض می مقادیری هاها و خروجیورودیها، تحلیل پوششی دادهمتداول 

 ی واحدهایبرای ارزیاب دارشعاعی نیمه جهت؛ لذا در این مقاله به بررسی مدل توانند مقدار منفی بگیرندمیعمال ها یا خروجی

گردد و ی میدار معرفتصمیم گیرنده با ورودی و خروجی منفی پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا مدل شعاعی نیمه جهت

با پیاده  94ه سال نسبت ب 95در ادامه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده مختلف یک کارخانه  صنعتی واقع در شهر شیراز در سال 

 گردد.ذکر شده بررسی می سازی مدل

 .دارگیری شعاعی نیمه جهتاندازه ؛های منفیداده ؛گیری کاراییاندازه ؛هاتحلیل پوششی داده :کلمات کلیدی

 مقدمه -1

لی ند؛ ایددن درحدداشددو هددا نددامنفی فددرض مددیهددا و خروجیورودیهددا، تحلیددل پوششددی داده های متددداولدر مدددل

هددا هددا و یددا خروجددیبعضددی از ورودی ،برنامدده هددای موجددود مسددایل جهددان واقعددی و در بسددیاری از اسددت کدده

 هدداهددا و خروجیورودی هایی کدده در آن. از ایددن رو پیشددنهاد بررسددی مسددالهمنفددی بگیرنددد ادیریتواننددد مقددمی

ه هدای ی را دردادبده عندوان ملدال مقدادیر منفد .هدا بسدیار بده کدار آیدد، مدی تواندد در تحلیلمنفدی دارندد مقادیری

ر ایددن . د[1]بانددک در کشددور هددای عضددو شددورای همفدداری خلددی  فددارد مددی تددوان نددام بددرد  61دنیددای واقعددی از 

و حقددو   باشددند و متریرهددای خروجددی، وام هددای، دارایددی کددل، سددرمایه و سدد رده میارزیددابی متریرهددای ورود

ا منفدی یدسدود در بعضدی از باندک هدا، مدی تواندد ارزم هدای ملبدت   صاحبان سدهام سسدود ، در هدر شدعبه اسدت؛

 داشته باشند.

لبددت متوانددد مقدددار متریرهددای ورودی یددا خروجددی کدده می آن  جددایگزینی بررسددیایددن  در ی اصددلیایددده   

فی مننداقددار مها بگیدرد بدا یدک زور مرتد  از دو متریدر بدا ها و مقددار منفدی بدرای دیگدر واحددبرای برخدی واحدد

ادیر . اولددین عنصددر ایددن جددایگزینی شددامل فقددت مقددادیر ملبددت و دومددین عنصددر شددامل قدددر مطلدد  مقدد[2] سددتا

ورودی بده  شدود کده در آن قددر مطلد جدیدد می فرآینددباشد.  این رویفدرد خدود من در بده تولیدد یدک   منفی می

بدده  آن اسددت کدده هددر متریددر منفددی را روم ایددنشددود. یددک موضددوی کلیدددی درعنددوان خروجددی در نظددر گرفتدده می

 ن عمدل شدبیهد؛ کده ایدکنددیگدری را بدا مقددار ملبدت تبددیل میعنوان م موی دو متریر، یفدی بدا مقددار منفدی و 

ا شدر  در بخدش بعدد مددل ر هدای آزاد در تشدفیل یدک مددل بدر نامده ریدزی خطدی اسدت.به نامنفی سدازی متریر

 خواهیم داد.
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 با داده های منفی (SORMشعاعی نیمه جهت دار)  مدل -2

 رد د هموانمی ت های منفی و ملبت باشد. اینداده نوی فرض می کنیم که فرآیند تولید من ر به یک بخش شامل هر دو

ا در منفی تنه ادیرکنیم که مقاما در این ا برای سادگی فرض می ؛ها اتفا  بیافتدهای واحدخروجی هم ها ومورد ورودی

 باشد.یساده متر امری بصورت کلیاز این فرض ی بدست آمده دهد. گسترم نتی ه برخی از متریرهای خروجی رخ

دی محور دهیم و مدل ورومیارایه برای مدل خروجی محور را  پیشنهادی SORM  مدل ،بدون از دست دادن کلیت

 SORM خروجی محور ، می توان مدل BCC، یعنی با استفاده از مدل پوششی به طور مشابه بدست می آیدنیز 

 را معرفی کرد. خروجی محور

yj) را به عنوان  yبردارخروجی ابتدا    
P, yJ

N)  قرار می دهیم که در آنP هایی می باشد که به خروجی وابسته

s ...,,1،2, r =  yrj قادیرمم برای تما ≥  .ندباشکه شامل مقادیر ملبت و منفی میاست هایی روجیهمان خN و0

 های خروجی منفی را صورت زیر می توان نمایش داد:تولید با دادهن رو م موعه امفان از ای

TVRS={(x, y): ∑ xjj ≤ x , y ≤ ∑ (
yj

P

yj
N)j∈J  j , ∑ j = 1j∈J , j ≥ 0, ∀j∈ J j∈J }. 

م موعه نمی توان مستقیم از  ،آنDEA برای نشان دادن مدل  ،است دارای مقادیر منفی ایم موعه زمانی که

TVRS .استفاده کرد 

  .[3]است شدهان ام  زیر برای مقابله با مقدار منفی  جایگزینی 

yJ
N = yj

1 − yj
2; 

 

yrj
1 = {  

 yrj  ,                yrj ≥ 0  ; 

در غیر ا ین صو ر ت        , 0
                ,             yrj

2 = {  
− yrj  ,                  yrj ≤ 0  ; 

در غیر ا ین صو ر ت         , 0
 

 
,x,𝑦𝑝س تمام شامل که ،نماد باال تعریف رضایت بخشی از م موعه امفان تولید با توجه به 𝑦1, 𝑦2   در تمام است

 می شود:های زیر نشان داده محدودیت

      TVRS={(x, y): ∑ xjj ≤ x , ∑ yj
p
j ≥ yp,   j∈J ∑ yj

1j ≥ y1, ∑ yj
2j ≤ y2

j∈Jj∈J ,j∈J

∑ j = 1j∈J , j ≥ 0, ∀j∈ J }. 
شبیه به م موعه امفان تولید در  SORMم موعه امفان تولید از مدل  ،باال نشان داده شده است که م موعهدر

yj ؛ جایی که با متریرهای نا منفی است  BCCمدل
yjبه عنوان ورودی و  2

 به عنوان خروجی در نظر گرفته شده اند.  1

X= (x,y2)      ,        Y= (yp, y1). 
طاب  م  SORM مدل م موعه امفان تولید اکنون که تمام ورودی ها وخروجی ها، دارای مقادیر ملبت شده اند و 

  مطابرا  خروجی محور SORMنوشته شده است، می توان مدل  خروجی محور BCC مدل م موعه امفان تولید

 چنین نوشت: خروجی محور BCC مدل

hk
∗= Max h                                                    

                                       ∑ xjj ≤ xk j∈J ;  S. to:  
∑ yj

p
j ≥ hyk

p
j∈J  ;         

 ∑ yj
1

j∈J j ≥ hyk
  -3س 1                                                                           ; 1

            ∑ yj
2

j∈J j ≤ hyk
2 ;         

 ∑ jj∈J = 1  ;                    
 j ≥ 0   ,    ∀j = 1,2, … , n    . 
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باشد آنگاه واحد مربوطه ناکارآمد  Eff < 1شود، اگر برای هر واحدی نشان داده می h∗  /1= Effکارایی واحد ها با       

yrjبا توجه به تعریف است.
2 yrj  و 

1 yrkبدیهی است که  ، N متعل  به rبرای هر اندیس   
1 × yrk

2 = ؛ هم چنین   0

yrk داریمنیز   DMU𝑘 از برای هر خروجی منفی
1 = yrkو  0

2 >  :نتی ه می گیریم کهموضوی از این   0

h∗yrk
2 > yrk

2  ; 
را می توان از  رابطه ی فو باشد.  SORMمقدار بهینه مدل  ∗hکارآمد و نای واحد DMUk زمانی که  

∑ تمحدودی yj
2

j∈J j ≤ hyk
  از (خروجی ها ) گرفت. برای چنین خروجی، هیچ بهبودی در م موعه هدفنتی ه  2

DMUkبا توجه بهزیرا  وجود نداردh∗yrk
2 > yrk

yrjوتعریف 2
2 yrj  و 

1  :داریم ،خروجی منفی هر م موعه هدف برای،   

h∗yrk = h∗(yrk
1 − yrk

2 ) =−h∗yrk
2 < −yrk

2 = yrk .                                              (1)  
روجی خارایی، کهای منفی نیست، اما عالوه بر محاسبه ایش خروجیو مشاهده می شود که این مدل قادر به افز 

   های ملبت را افزایش می دهد.

ر باید خروجی بیشتر های خروجی محور، هدف بهبود و افزایش خروجی است؛ واحد کاراتالزم به ذکر است که در مدل

خروجی محور نیز افزایش سطح  SORMها با مقدار ورودی کمتر را ارایه کند. هدف مدل از سایر واحدها یا معادل آن

 برابر است. ∗hخروجی به اندازه ی 

های این ملال داده در بخش بعد با ارایه یک ملال از دنیای واقعی، مدل را بررسی خواهیم کرد. الزم به ذکر است که

 اند.  سازی شدهتوست نویسندگان مقاله شبیه

 1395در سال  MDFبررسی کارایی کارخانه ی برش  -3

رگ شیراز پن  واحد از یک کارخانه صنعتی واقع در شهرک صنعتی بز 1395در این ملال به بررسی کارایی سال 

ها با ی برم ور هشوند. مدل و اندازبرم داده میدر سه نوی مختلف  MDFپرداخته شده است که در آن ور  

و  شودیاده مل بر، دها به دستگاه پاند و س س این اندازهشونی کام یوتری، کات مستر طراحی می استفاده از برنامه

و تعداد  سه میلیمتر های با ضخامتتعداد ور های گالسه، از تعداد ور  های ورودی عبارتنددادهشود. برم ان ام می

هایی است ور وی نخروجی هر واحد تعداد همان سه اند. خریداری شدهور  های با ضخامت شانزده میلیمتر که از قبل 

مربوط به  که های پن  واحد ذکر شدهداده 1که به تففیک توست دستگاه های مخصوص، برم داده شوند. در جدول 

   می باشند، نوشته شده است.1395س سال

 .1395داده های پنج واحد برش کارخانه در سال :  1 جدول

DMU 
سواحد های 

  MDFبرم  

 3خروجی  2خروجی  1خروجی  3ورودی  2ورودی  1ورودی 

سه ور   
 میلیمتری

 ور  گالسه
شانزده ور   

 میلیمتری

سه ور   
میلیمتری برم 

 شده

 ور   گالسه
 برم شده

شانزده ور   
میلیمتری برم 

 شده

1 238 127 149 272 164 156 
2 293 153 159 306 176 171 
3 280 147 164 297 161 185 
4 265 173 151 285 181 166 
5 255 146 147 299 175 176 

 

در به دست آوردن کارایی واحدهایی با ورودی و خروجی ملبت و منفی می باشد. همانطور  SORMمدل توانایی 

ها ملبت هستند. اما تقاضای مدیر کارخانه سمسؤل تصمیم گیرنده  وضعیت تمام داده مشاهده می شود، 1که در جدول 
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 1394است. لذا با محاسبه ی میانگین سال  1394در مقایسه با عملفرد آنها در سال 1395کارایی واحد ها در سال 

ی کنیم. استفاده م SORMبرای هر یک از ورودی ها و خروجی ها وس س مبنا قرار دادن این میانگین ها از مدل 

باالتر باشد، آن داده ملبت و اگر پایین تر باشد، منفی  1394از میانگین آن در سال  1395اگر داده های سال بنابراین 

برای  1394میانگین سال  2های ملبت و منفی مواجه خواهیم شد. در جدول ؛ از این رو در مساله با دادهفرض شوند

 خانه استخرار شده، ارایه گردیده است.ورودی ها و خروجی ها که از بایگانی کار

 
 1394میانگین ورودی ها و خروجی های کارخانه در سال : 2جدول 

DMU 

 3خروجی  2خروجی  1خروجی  3ورودی  2ورودی  1ورودی 

سه ور   
 میلیمتری

 ور  گالسه
شانزده ور   

 میلیمتری

سه ور   
میلیمتری برم 

 شده

 ور   گالسه
 برم شده

شانزده ور   
میلیمتری برم 

 شده

میانگین 
 1394سال 

259 139 145 281 156 169 

 

ا همان گونه که رمقایسه کرده و آنها  2 را با داده های جدول 1از جدول  1395اکنون داده های مربوط به سال 

 آورده ایم. 3شر  داده شد به صورت داده های ملبت یا منفی در جدول 
 

 

 .1394مقایسه با میانگین سال در  1395داده های سال :  3جدول 

DM
U 

سواح
د های 
برم 
 کارخانه 

 3خروجی  2خروجی  1خروجی  3ورودی  2ورودی  1ورودی 

سه ور   
 میلیمتری

 ور  گالسه
شانزده ور   

 میلیمتری

سه ور   
میلیمتری برم 

 شده

 ور   گالسه
 برم شده

شانزده ور   
میلیمتری برم 

 شده

1 21- 12- 4 9- 8 13- 
2 34 14 14 25 20 2 
3 21 8 19 16 5 16 
4 6 34 6 4 40 3- 
5 4- 7 2 18- 19 7 

 

های آنها ملبت هستند، هایی که تمام دادهها و خروجیهای مربوط به ورودیستون SORMبرای نوشتن مدل 

XJبدون ترییر و به ترتی  با نام های 
P  وYJ

P های منفی دادهکه شامل ها ستونمانند.اما دیگر در جدول باقی می

 ، به دو زیر قسمت مطاب  تقسیم می شوند:هستند

XJهایابتدا ستون الف(
YJو  1

باشند؛ به این صورت که داده های ملبت و صفر میشوند که شامل دادهتشفیل می  1

 های منفی شده است.داده های ملبت بدون ترییر و صفر جایگزین

XJهایس س ستون ب(
YJو  2

های منفی را ملبت کرده و با بر عفس شوند به این صورت که دادهتشفیل می  2

 شود. صفر گذاشته میها دادهشدن ماهیت ورودی و خروجی، آنها را در جدول نوشته و به جای مابقی 
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 مطاب  زیر تولید می شود.  4، جدول 3های جدولدادهبا اعمال این ترییرات بر 
 
 

 .3جدول بر داده های  SORM: حاصل بعد از اعمال تغییرات 4جدول 
D
MU 

𝑋3
P 𝑋1

1 𝑋1
2 𝑋2

1 𝑋2
2 𝑌2

P 𝑌1
1 𝑌1

2 𝑌3
1 𝑌3

2 

1 4 0 21 0 12 8 0 9 0 13 
 

2 14 34 0 14 0 20 25 0 2 0 
3 19 21 0 8 0 5 16 0 16 0 
4 6 6 0 34 0 40 4 0 0 3 
5 2 0 4 7 0 19 0 18 7 0 

 

با  س سشت ونورا به طور جداگانه  SORMمدل  ی کارخانههابرای تمام واحد، باید 4جدول های بر اساد داده

 .آورد بدست ها را از واحد هر کدام و کارایی های بهینهجواب  Maple 13س کمک نرم افزار

ادامه ر ، دنوشته شده استیک برای واحد  را که SORM مدل جهت جلوگیری از تفرار، صرفاً یک نمونه از 

 نمایش می دهیم:

 h∗ = Max  ℎ                                                                                                                                           
               

  41 + 142 + 193 + 64 + 25 ≤ 4 ;   
          01 + 342 + 213 + 64 + 05 ≤ 0 ; 
         211 + 02 + 03 + 04 + 45 ≥ 21 ; 
          01 + 142 + 83 + 344 + 75 ≤ 0 ; 
        121 + 02 + 03 + 04 + 05 ≥ 12 ; 
          81 + 202 + 53 + 404 + 195 ≥ 8 ; 
         01 + 252 + 163 + 44 + 05 ≥ 0 ; 
          91 + 02 + 03 + 04 + 185 ≤ 9 ; 
         01 + 22 + 163 + 04 + 75 ≤ 0 ; 

         131 + 02 + 03 + 34 + 05 ≤ 13 ; 
          1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 1 ; 

           j ≥ 0  j = 1,2, … ,5 . 
 : حاصل گردیده است ی به شر  زیراجواب بهینه ،  Maple 13پس از اجرای نرم افزار 

1
∗ = 1  ,   j

∗  = 0    ∀j= 2,3,4,5    ,   h∗ = 1 
 کنیم :محاسبه میچنین  ی هدف را هاخروجی ، این جواب حال بر مبنای

h*(y2
p

) = 1 × 8 = h*(y1 و 8
1 − y1

2) = 1(0 − 9) = h*(y3 و 9−
1 − y3

2) = 1(0 − 13) =

−13 . 
 =1Effبنابراین کارایی واحد یک برابر است با 

1

h∗ = ؛ 
برای  ه اعالم نمود.را به مدیر کارخان 1394در مقایسه با سال  1395توان کارآمدی واحد یک در سال میاین بنابر

نتای  در  نوشته و خروجی های هدف و کارآیی آنها نیز محاسبه گردیده است. این SORMمدل دیگر واحدها نیز 

 اند.آورده شده 5 جدول

 واحدها.1394بر مبنای میانگین سال  1395بر داده های سال  SORMمدل نتایج  :5جدول
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DMU h∗ Eff 
خروجی 

 1هدف 
خروجی 

 2هدف 
خروجی 

 3هدف 

1 1 1 9- 8 13- 
2 1 1 25 20 2 
3 1 1 16 5 16 
4 1 1 4 40 3- 
5 1 1 18- 19 7 

 ها نیست.لزامی به بهبودخروجیعالم کرد و اها را اتوان کارآمدی تمام واحدمی 5با توجه به جدول 
 

 بندیتیجه و جمعن -4

ا بهره بیک مدل برنامه ریزی خطی است که  SORMبه وضو  تشریح گردیده است. مدل  SORM در این مقاله مدل

و  CCRهای ها، مدلتحلیل پوششی دادههای ارایه شده اولین مدل .ساخته می شود BCCگیری از مدل پوششی 

BCC  د و این ی کننممی باشند که در هر دو مدل، داده ها فقت مقادیر ملبت را به عنوان ورودی و خروجی دریافت

ن ای رفع ایذا براری از موارد در جهان واقعی داده ها به صورت ملبت و منفی می باشند؛ لدر حالی است که در بسی

رخی واحد ، مترییرهای ورودی یا خروجی که مقدار ملبت را برای ب SORMمعرفی شد. در مدل  SORMکمبود مدل 

ردد؛ اولین گزین می گجای دار نامنفیها و مقدار منفی را برای دیگر واحد ها بگیرند، با یک زور مرت  از دو مترییر با مق

ا و هرودی وعنصر فقت شامل مقادیر ملبت و دومین عنصر شامل قدر مطل  مقادیر منفی می باشد. وقتی که تمام 

 را برای هر واحد پیاده سازی کرد. SORMخروجی ها دارای مقدار ملبت شده اند، می توان مدل 
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 چكیده
. عالوه بر دبوجود می آی های مستعمل در هر سال،ستیکتوجهی به دلیل افزایش حجم الامروزه مشکالت زیست محیطی قابل 

در  گردد. قلودادی مهممی تواند یک  موضوع دلیل مزایای اقتصادی به های مستعمل این، عوامل تولید مجدد و بازیافت الستیک

 نهیشامل هز یاتیعمل هایینهثابت استقرار و هز ینهزه یسازینهبا هدف کم یرحلقه بسته تا ینتام یرهشبکه زنج یکمقاله،  ینا

انتشار  انیزمدلیل به  محیطییستز یپارامترهااهمیت  این مدل،. در شده استارائه و هزینه نگهداری  یابیو باز یآورجمع ید،تول

 ردجا که از آن فراتر رود. صدار مشخمقیک از  تواندینم یابی و نگهداریو باز یآورجمع یع،توز ید،از تول یناش یاگلخانه یگازها

 ی استفادهی امکانو برای حل آن از مدل فاز ،عدم قطعیت درنظر گرفته بصورتدنیای واقعی با عدم قطعیت روبرو هستیم، مدل 

 شده است.

 .؛ رویکرد فازی امکانینرخ مالیات کربنزنجیره تامین حلقه بسته؛  لمات کلیدی: ک

 مقدمه -1

شوند یم یدان تولدر سراسر جه یدکنندهتول 500 یباتوسط تقر یدجد یبا نام تجار یکالست یلیاردم یکاز  یشساالنه ب

کند که یم یجادرا ا یمیمسئله مشکل دفع عظ ین، اشودیقراضه در هر سال دفع م یکها الست یلیون[. بعالوه ، م1]

 یمیقد ایهیککه از الست یمیایید ش[. موا2،3شود ]می یطیمحیستز یهاتو خسار یخطرات سالمت یجادباعث ا

شبکه  یک، ]5[مییابراه .[4شوند ]یآب و هوا م یباعث آلودگ یراانسان خطرناک هستند ز یسالمت یاند براجدا شده

کل  سازیینهکم با هدف ینقد یفاتو تخف یریابیمس یص،تخص یابی،گرفتن مکاننظرحلقه بسته  با در ینتام یرهزنج

ل از روش نمودن مد یس از خطپارائه داد و  ینتام یرهزنج ییگوپاسخ یساز یشینهو  ب محیطییستو اثرات ز هاینههز

با  یرتا یبسته برا حلقه ینتام یرهشبکه زنج یک، ]6[و همکاران یانصاحبجام حل مدل استفاده نمود. یبرا ɛ یتمحدود

ل حل مد یراب یبیترک یتم فراابتکاریورها از چهار الگارائه نمودند. آن یتو عدم قطع یداریپا یهابر جنبه یدتاک

و  یابیمکان یطراح یرا برا یسه سطح یزیرمدل برنامه یک ،]7[و همکاران فردالهیفتح استفاده کردند. یشنهادیپ

و  کنندگانیعوزت ن،یدکنندگاتول یناستکلبرگ ب یباز یمبا استفاده از مفاه یرحلقه بسته تا ینتام یرهزنح یصتخص

 یدتول یسودآور یابیارز ه منظورب، یک مدل ریاضی [8] و همکاران یند. بوستانه اداد یشنهادپ یآورمراکز جمع

  .نداه ردئه کاار ،ر مدل آنها در نظر گرفته شده استد یزن یفیت، که در آن احتمال بازگشت و سطح کیکالست

 مدل ریاضی -2

در این مقاله، طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تایر چندسطحی متشکل از مراکز تولید، مراکز توزیع، مراکز 

کنندگان در . بدین ترتیب تایرهای ساخته شده در مراکز تولید توسط توزیعشده استآوری و مراکز بازیابی ارائه جمع
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آوری و به های مخدوش استفاده شده توسط مشتریان را جمعآوری بخشی از تایربازار توزیع می شوند؛ مراکز جمع

کنند. پس از بازیافت، مواد بازیافت شده به زنجیره تامین تایر برای ساخت تایر و یا به تسهیالت بازیافتی ارسال می

وس در طراحی شوند. بر این اساس، هم جریان روبه جلو و هم جریان معکمنابع دیگر به عنوان مواد اولیه بازگردانده می

های برای هر یک از تسهیالت در مراکز تولید و بازیابی، تکنولوژی .شبکه زنجیره تامین در نظر گرفته خواهد شد

 در دنیای واقعی بسیاری از پارامترها ماهیت غیرقطعی دارند، لذا عدممتنوعی در نظر گرفته شده است. نظر به این که 

های موجود در پارامترهای مسئله نیز بررسی شده است. در مدل ریاضی پیشنهادی، میزان انتشار گازهای قطعیت

 تواند از مقدار مشخص فراتر رود. آوری و بازیابی نمیای ناشی از تولید، توزیع، جمعگلخانه

 هامجموعه

 𝐼     مجموعه تامین کنندگان                          M  ها های بالقوه برای احداث کارخانهمجموعه مکان  

J     های بالقوه برای احداث مراکز توزیعمجموعه مکان𝐿                        مجموعه مناطق بازار 
𝑁    بالقوه برای احداث مراکز جمع آوریهای مجموعه مکان 𝑃                هامجموعه انواع تایر 
𝑅    های بالقوه برای احداث مراکز بازیابیمجموعه مکان𝑇                      های تولیدمجموعه تکنولوژی 
𝐶    های بازیابیمجموعه تکنولوژی𝑂                                                       مجموعه دیگر صنایع 

 پارامترها

PC̃𝑖
𝐼       : هزینههه خریههد مههواد اولیههه بههرای انههواع تایرههها از تههامین کننههده، 𝑖𝑝�̃�𝑚𝑝

𝑀 : هزینههه خریههد تههایر نههوع𝑝  از

𝑚  PC̃𝑗𝑝 ،تولیههد کننههده 
𝐽     :  هزینههه خریههد تههایر نههوع𝑝   از توزیههع کننههده𝑗، PC̃𝑛𝑝

𝑁    :  هزینههه خریههد تههایر نههوع𝑝  از

𝑛 ، PC̃𝑟 آوریمرکههز جمههع
𝑅     : هزینههه خریههد تههایر نههوع𝑝  از مرکههز بازیههابی𝑟 ، FC̃𝑚𝑡

𝑀:  هزینههه ثابههت اسههتقرار مرکههز

𝑡 ، FC̃𝑗بهها اسههتفاده از تکنولههوزی تولیههد  𝑚تولیههد 
𝐽    :  هزینههه ثابههت افتتههاع توزیههع کننههده𝑗،𝐹�̃�𝑛

𝑁:  هزینههه ثابههت

𝑛  ،:FC̃𝑟𝑐افتتههاع مرکههز جمههع آوری 
𝑅     هزینههه ثابههت اسههتقرار مرکههز بازیههابی𝑚  بهها اسههتفاده از تکنولههوژی بازیههابی𝑡   ،

MC̃𝑚𝑝𝑡
𝑀  : هزینههه متریههر تولیههد هههر واحههد تههایر نههوع𝑝  در مرکههز تولیههد𝑚   بهها اسههتفاده از تکنولههوژی تولیههد𝑡   ،

MC̃𝑗𝑝
𝐽      :  هزینههه متریههر توزیههع هههر واحههد تههایر نههوع𝑝   در مرکههز توزیههع𝑗، MC̃𝑛𝑝

𝑁   : آوری هههر هزینههه متریههر جمههع

𝑛   ،MC̃𝑟𝑐آوری در مرکهز جمههع 𝑝واحهد تهایر نهوع 
𝑅 : هزینهه متریهر بازیهابی واحههد در مرکهز بازیهابی 𝑟  بها اسههتفاده از

𝑐  ،H�̃�𝑚𝑝𝑡تکنولههوژی بازیههابی 
𝑀     :  هزینههه متریههر نگهههداری هههر واحههد تههایر نههوع𝑝  در مرکههز تولیههد𝑚  بهها اسههتفاده از

𝑡، H�̃�𝑗𝑝تکنولههوژی تولیههد 
𝐽   : هزینههه متریههر نگهههداری هههر واحههد تههایر نههوع𝑝  در مرکههز توزیههع𝑗 ،H�̃�𝑛𝑝

𝑁  : هزینههه

𝑛 ،H�̃�𝑟𝑐در مرکههز جمههع آوری  𝑝متریههر نگهههداری هههر واحههد تههایر نههوع 
𝑅 :  هزینههه متریههر نگهههداری واحههد در

درصههد  : p، 𝑝𝛼𝑙𝑝بههرای تههایر نههوع 𝑙تقاضههای بههازار :  𝑐  ،d̃lpبهها اسههتفاده از تکنولههوژی بازیههابی   𝑟مرکزبازیههابی 

: ،𝑙 از  بهازار 𝑝تایرهای برگشتی نهوع  𝐵𝑝𝑡    درصهد تولیهد پسهماند بها تکنولهوژی تولیهد نهوع𝑡 در تولیهد تهایر نهوع 𝑝  

  ،𝑈𝑐 : درصههد تولیههد پسههماند بههرای تکنولههوژی بازیههابی نههوع𝑐  ،EÕ𝑚𝑡
𝑀     :  اثههرات زیسههت محیطههی ناشههی از ایجههاد

𝑡   ،EÕ𝑛بهها اسههتفاده از تکنولههوژی تولیههد  𝑚مرکههز تولیههد 
𝑁  :  اثههرات زیسههت محیطههی ناشههی از ایجههاد مرکههز جمههع

𝑛  ،EÕ𝑗آوری 
 𝐽 :  اثههرات زیسههت محیطههی ناشههی از ایجههاد مرکههز توزیههع𝑗  ،EÕ𝑟

𝑅 :  اثههرات زیسههت محیطههی ناشههی از

𝑐 ،EM̃𝑚𝑝𝑡بها اسهتفاده از تکنولهوژی بازیهابی  𝑟ایجاد مرکز بازیهابی 
𝑀  :  اثهرات زیسهت محیطهی بهرای تولیهد ههر واحهد

𝑚  ،EM̃𝑗𝑝مرکهز تولیهد  در  𝑡بها اسهتفاده از تکنولهوژی تولیهد  𝑝تایر نهوع
𝐽 :  اثهرات زیسهت محیطهی بهرای ههر واحهد

𝑗  ،EM̃𝑛𝑝در مرکهز توزیهع  𝑝توزیع تهایر نهوع 
𝑁:  اثهرات زیسهت محیطهی بهرای ههر واحهد جمهع آوری تهایر نهوع𝑝  در

𝑛 ،EM̃𝑟𝑐مرکههز جمههع آوری 
𝑅 :  اثههرات زیسههت محیطههی بههرای هههر واحههد بازیههابی در مرکههز بازیههابی𝑟  بهها تکنولههوژی

: ، 𝑐بازیههابی  𝐺𝐻1محیطی ناشههی از تصههمیمات اسههتراتطیکی سههطوع مختلهه  در کههل حههداک ر اثههرات زیسههت

محیطی ناشههی از تصههمیمات عملیههاتی سههطوع مختلهه  در کههل حههداک ر اثههرات زیسههت: 𝐺𝐻2،زنجیههره تههامین
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 𝑋𝑖𝑚، زنجیههره
𝐼𝑀: کننههدهمقههدار محصههوالت انتقههال یافتههه بههین تامین 𝑖   و مرکههز تولیههد𝑚  ،𝑋𝑟𝑚𝑐

𝑅𝑀 : قههدار محصههوالت م

𝑚  ،𝑋𝑟𝑜𝑐و مرکههز تولیههد  𝑐بهها تکنولههوژی تولیههد  𝑟انتقههال یافتههه بههین مرکههز بازیههابی 
𝑅𝑂  : مقههدار محصههوالت انتقههال

  𝑜 ،𝑋𝑚𝑗𝑝𝑡و دیگهر صهنایع  𝑐بها تکنولهوژی تولیهد  𝑟یافته بین مرکز بازیهابی 
𝑀𝐽   :  مقهدار تهایر نهوع𝑝  انتقهال یافتهه بهین

𝑗 ،𝑋𝑗𝑙𝑝و توزیهع کننهده  𝑡بها تکنولهوژی تولیهد  𝑚مرکز تولید 
𝐽𝐿 :  مقهدار تهایر نهوع𝑝  انتقهال یافتهه بهین توزیهع کننهده

𝑗  و بههازار𝑙 ،𝑋𝑙𝑛𝑝
𝐿𝑁 :  مقههدار تههایر نههوع𝑝  انتقههال یافتههه بههین بههازار𝑙  و مرکههز جمههع آوری𝑛 ،𝑋𝑛𝑟𝑝

𝑁𝑅 :  مقههدار تههایر نههوع𝑝 

 𝑟 ، 𝑋𝑚𝑝𝑡 و بازیههابی 𝑛وری انتقههال یافتههه بههین مرکههز جمههع آ
𝑀   :  سههطح موجههودی تههایر نههوع𝑝  در مرکههز تولیههد𝑚  بهها

 𝑡،:𝑋𝑗𝑝تکنولههوژی تولیههد 
𝐽     سههطح موجههودی تههایر نههوع𝑝  در مرکههز توزیههع𝑗 ،𝑋𝑛𝑝  

𝑁  :  سههطح موجههودی تههایر نههوع𝑝  در

  𝑛 ،:𝑋𝑟𝑐مرکههز جمههع آوری 
𝑅   سههطح موجههودی محصههول بهها تکنولههوژی تولیههد𝑐  در مرکههز بازیههابی𝑟 ،𝑌𝑚𝑡 

𝑀:  اگههر

𝑌𝑗،  ایجههاد شههود مقههدار آن یههک و درغیههر اینصههورت معههادل صههفر 𝑡بهها تکنولههوژی تولیههد  𝑚مرکههز تولیههد 
𝐽  : متریههر

𝑌𝑛، ایجهاد شهود مقهدار آن یهک و درغیهر اینصهورت معهادل صهفر اسهت. 𝑗باینری که اگر اگر توزیع کننهده 
𝑁  : متریهر

𝑌𝑟𝑐، ایجهاد شهود مقهدار آن یهک و درغیهر اینصهورت معهادل صهفر اسهت. 𝑛باینری که اگهر مرکهز جمهع آوری 
𝑅  : اگهر

 ایجاد شود مقدار آن یک و درغیر اینصورت معادل صفر است. 𝑐با تکنولوژی تولید  𝑟مرکز بازیابی 

 

 و محدودیت شانس مدل فازی امكانی 1-2

راین بخش است. دسازی ریاضی توسعه داده شدههای متعددی در مسائل بهینهبه منظور مواجهه با عدم قطعیت رویکرد

ازی از ضرایب ریزی فهای برنامهاست. مدل [9پیشوایی و همکارانش ]مدل و مفاهیم برگرفته از مقاله میرسامان 

به دسته  وشود یمقطعیت یا کمبود دانش در مورد پارامترها استفاده اطمینان فازی و توابع عضویت برای بیان عدم

یت های مکانی محدودا، از برنامه ریزی مقالهدر این شود. بندی میریزی منعط  تقسیمریزی امکانی و برنامهبرنامه

-وشرکی از شود. روش محدودیت شانس یای رسیدگی به عدم قطعیت پارامترهای مختل  مسئله استفاده میشانس بر
زی هینه ساهای مختل  است. این روش فرمول بندی یک مسئله بسازی تحت عدم قطعیتهای اصلی حل مسائل بهینه

رت دیگر، مشخصی است. به عبا شدن یک محدودیت خاص باالتر از سطحدهد احتمال برآوردهمیکه اطمینان است 

 رد:کیر تعری  توان به صورت زمدل قطعی را میکند تا سطح اطمینان راه حل باال باشد. را محدود می فضا شدنی

 
Objetive function 

  (1) (2) (3) (4)

4
c c c c

Min E Z fy
  

      

 
Subject to: 

  (3) (4)1 m mAx d d     

(3) (4)1
2 2
m mBx d d    

     
   

   

3
(2) (1)1

2 2
mBx d d   

     
   

         

        (2) (1)1 m mSx N N y            

, , 0,1i t fY      

0x     
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خه آ

نس



 

 
 

ت زیر ه صوربریاضی  قطعی پارامترها و متریرهای تصمیم و همچنین مفروضات، مدلو  با توجه به مطالب گفته شده

 ع،یتوز یهاهنیهز د،یتول ریمتر یهانهیهز الت،یتسه سیثابت تاس یهانهیتابع هدف مسئله، مجموع هز است:

محصوالت را در طول  انیرج( 5( تا )2) یهاتی. محدودکندیرا کمبنه م یابیباز یهانهیو هز یآورجمع یهانهیهز

 یتوسط مراکز جمع آور تواندیم رهایاز تا یخشکه تنها ب کندیم نی( تضم7) تی. محدوددهندینشان م نیتام رهیزنج

و  دیمراکز تول یبرا دیبا یتکنولوژ کیکه تنها  کنندیم نیی( تع9( و )8) یهاتیشود. محدود یاز هر بازار جمع آور

 د،یمراکز تول سیاز تاس یناش یاگلخانه یانتشار گازها زانی(، حداک ر م10) تیدرنظر گرفته شود. محدود یابیباز

 اتیاز عمل یناش یالخانهگ یانتشار گازها زانی(، حداک ر م11) تی. محدودکندیم نییرا  تع یابیو باز یآورع، جمعیتوز

 یهاتی. محدودکندیم نییتع یابیو باز یآورجمع ع،یتوز د،یرا در مراکز تول رهایتا یابیو باز یآورجمع ع،یتوز د،یتول

 کنندیمشخص م امسئله ر میتصم یرهای( حدود متر13( و )12)

 

(1) 

∑ ∑
𝐹𝐶𝑚𝑡

𝑝
+ 2𝐹𝐶𝑚𝑡

𝑚 + 𝐹𝐶𝑚𝑡
𝑜

4

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

𝑌𝑚𝑡
𝑀 + ∑

𝐹𝐶𝑗
𝑝

+ 2𝐹𝐶𝑗
𝑚 + 𝐹𝐶𝑗

𝑜

4

𝐽

𝑗=1

𝑌𝑗
𝐽 + ∑

𝐹𝐶𝑛
𝑝

+ 2𝐹𝐶𝑛
𝑚 + 𝐹𝐶𝑛

𝑜

4

𝑁

𝑛=1

𝑌𝑛
𝑁  

+ ∑ ∑
𝐹𝐶𝑟𝑐

𝑝
+ 2𝐹𝐶𝑟𝑐

𝑚 + 𝐹𝐶𝑟𝑐
𝑜

4

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

𝑌𝑟𝑐
𝑅

+ ∑ ∑ ∑
𝑀𝐶𝑚𝑝𝑡

𝑝
+ 2𝑀𝐶𝑚𝑝𝑡

𝑚 + 𝑀𝐶𝑚𝑝𝑡
𝑜

4

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝑀

𝑚=1

(∑ 𝑋𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑀𝐽 × (1 − 𝐵𝑝𝑡))

𝐽

𝑗=1

 

+ ∑ ∑
𝑀𝐶𝑗𝑝

𝑝
+ 2𝑀𝐶𝑗𝑝

𝑚 + 𝑀𝐶𝑗𝑝
𝑜

4

𝑃

𝑝=1

𝐽

𝑗=1

(∑ 𝑋𝑗𝑙𝑝
𝐽𝐿 ) + (∑ ∑

𝑀𝐶𝑛𝑝
𝑝

+ 2𝑀𝐶𝑛𝑝
𝑚 + 𝑀𝐶𝑛𝑝

𝑜

4

𝑃

𝑝=1

𝑁

𝑛=1

∑ 𝑋𝑙𝑛𝑝
𝐿𝑁 )  

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

+ ∑ ∑
𝑀𝐶𝑟𝑐

𝑝
+ 2𝑀𝐶𝑟𝑐

𝑚 + 𝑀𝐶𝑟𝑐
𝑜

4

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

(∑ 𝑋𝑟𝑚𝑐
𝑅𝑀 +

𝑀

𝑚=1

𝑋𝑟𝑜𝑐
𝑅𝑂 ) × (1 − 𝑈𝑐)

+ ∑ ∑ ∑
𝐻𝐶𝑚𝑝𝑡

𝑝
+ 2𝐻𝐶𝑚𝑝𝑡

𝑚 + 𝐻𝐶𝑚𝑝𝑡
𝑜

4

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝑀

𝑚=1

(𝑋𝑚𝑝𝑡
𝑀 × (1 − 𝐵𝑝𝑡))  

+ ∑ ∑
𝐻𝐶𝑗𝑝

𝑝
+ 2𝐻𝐶𝑗𝑝

𝑚 + 𝐻𝐶𝑗𝑝
𝑜

4

𝑃

𝑝=1

𝐽

𝑗=1

( 𝑋𝑗𝑝
𝐿 ) + (∑ ∑

𝐻𝐶𝑛𝑝
𝑝

+ 2𝐻𝐶𝑛𝑝
𝑚 + 𝐻𝐶𝑛𝑝

𝑜

4
(

𝑃

𝑝=1

𝑁

𝑛=1

𝑋𝑛𝑝
𝑁 )) 

+ ∑ ∑
𝐻𝐶𝑟𝑐

𝑝
+ 2𝐻𝐶𝑟𝑐

𝑚 + 𝐻𝐶𝑟𝑐
𝑜

4

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

(𝑋𝑟𝑐
𝑅 ) × (1 − 𝑈𝑐)

+ ∑
𝑃𝐶𝑖

𝑝
+ 2𝑃𝐶𝑖

𝑚 + 𝑃𝐶𝑖
𝑜

4

𝐼

𝑖=1

(∑ 𝑋𝑖𝑚
𝐼𝑀)

𝑀

𝑚=1

+ ∑ ∑
𝑃𝐶𝑚𝑝

𝑝
+ 2𝑃𝐶𝑚𝑝

𝑚 + 𝑃𝐶𝑚𝑝
𝑜

4

𝑃

𝑝=1

(∑ ∑ 𝑋𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑀𝐽 × (1 − 𝐵𝑝𝑡))

𝑇

𝑡=1

𝐽

𝑗=1

𝑀

𝑚=1

 

+ ∑ ∑
𝑃𝐶𝑗𝑝

𝑝
+ 2𝑃𝐶𝑗𝑝

𝑚 + 𝑃𝐶𝑗𝑝
𝑜

4
(

𝑃

𝑝=1

𝐽

𝑗=1

∑ 𝑋𝑗𝑙𝑝
𝐽𝐿 )

𝐿

𝑙=1

+ ∑ ∑
𝑃𝐶𝑛𝑝

𝑝
+ 2𝑃𝐶𝑛𝑝

𝑚 + 𝑃𝐶𝑛𝑝
𝑜

4
(

𝑃

𝑝=1

𝑁

𝑛=1

∑ 𝑋𝑙𝑛𝑝
𝐿𝑁 )

𝐿

𝑙=1

 

− ∑
𝑃𝐶𝑟

𝑝
+ 2𝑃𝐶𝑟

𝑚 + 𝑃𝐶𝑟
𝑜

4

𝑅

𝑟=1

(∑ ∑ 𝑋𝑟𝑚𝑐
𝑅𝑀 × (1 − 𝑈𝑐))

𝐶

𝑐=1

𝑀

𝑚=1

                

(2) ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑀𝐽

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝑀

𝑚=1

= ∑ ∑ 𝑋𝑗𝑙𝑝
𝐽𝐿                                                  ∀ 𝑗

𝑃

𝑝=1

𝐿

𝑙=1

               

(3) ∑ Xjlp
JL

≤ d̃lp                                                   ∀ l. p      

J

j=1

                

(4) ∑ Xlnp
LN =

L

l=1

∑ Xnrp
NR                                          ∀ n. p

R

r=1

                    

(5) 
∑ 𝑋𝑖𝑚

𝐼𝑀 +

𝐼

𝑖=1

∑ ∑ 𝑋𝑟𝑚𝑐
𝑅𝑀 × (1 − 𝑈𝑐) ≥

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

∑ ∑ ∑[(
𝛽

2
)

𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑚 + 𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡

𝑜

2

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐽

𝑗=1

+ (1

−
𝛽

2
)

𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑚 + 𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡

𝑝

2
](1 − 𝐵𝑝𝑡)            
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(6) ∑ Xlnp
LN ≤ αlp × d̃lp                                   ∀ l. p

N

n=1

                           

(7) ∑ Ymt   
M   = 1                                                                                    ∀ m

T

t=1

               

(8) 
∑ 𝑋𝑖𝑚

𝐼𝑀 +

𝐼

𝑖=1

∑ ∑ 𝑋𝑟𝑚𝑐
𝑅𝑀 × (1 − 𝑈𝑐) ≤

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

 ∑ ∑ ∑[(1 −
𝛽

2
)

𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑚 + 𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡

𝑜

2

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝐽

𝑗=1

+ (
𝛽

2
)

𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡
𝑚 + 𝑀𝐶𝑚𝑗𝑝𝑡

𝑝

2
](1 − 𝐵𝑝𝑡)       ∀ 𝑛                

(9) ∑ 𝑋𝑗𝑙𝑝
𝐽𝐿 ≤ (𝛽)

𝑑𝑙𝑝
𝑚 + 𝑑𝑙𝑝

𝑜

2
 + (1 − 𝛽)

𝑑𝑙𝑝
𝑚 + 𝑑𝑙𝑝

𝑝

2
                                   ∀ 𝑙. 𝑝                         

𝐽

𝑗=1

 

(10) ∑ 𝑋𝑙𝑛𝑝
𝐿𝑁 ≤ 𝛼𝑙𝑝 × ((𝛽)

𝑑𝑙𝑝
𝑚 + 𝑑𝑙𝑝

𝑝

2
 + (1 − 𝛽)

𝑑𝑙𝑝
𝑚 + 𝑑𝑙𝑝

𝑜

2
)                                ∀ 𝑙. 𝑝

𝑁

𝑛=1

             

(11) 

∑ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑂𝑚𝑡

𝑝
+ 𝐸𝑂𝑚𝑡

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑂𝑚𝑡
𝑜 + 𝐸𝑂𝑚𝑡

𝑚

2
) × 𝑌𝑚𝑡

𝑀 ]

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑚=1

 

+ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑂𝑗

𝑝
+ 𝐸𝑂𝑗

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑂𝑗
𝑜 + 𝐸𝑂𝑗

𝑚

2
) × 𝑌𝑗

𝐽]

𝐽

𝑗=1

+ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑂𝑛

𝑝
+ 𝐸𝑂𝑛

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑂𝑛
𝑜 + 𝐸𝑂𝑛

𝑚

2
) × 𝑌𝑛

𝑁

𝑁

𝑛=1

]  

+ ∑ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑂𝑟𝑐

𝑝
+ 𝐸𝑂𝑟𝑐

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑂𝑟𝑐
𝑜 + 𝐸𝑂𝑟𝑐

𝑚

2
) × 𝑌𝑟𝑐

𝑅

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

] ≤ 𝐺𝐻1                     

(12) 

∑ ∑ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑀𝑚𝑝𝑡

𝑝
+ 𝐸𝑀𝑚𝑝𝑡

𝑚

2

𝑇

𝑡=1

𝑃

𝑝=1

𝑀

𝑚=1

+ (𝛽)
𝐸𝑀𝑚𝑝𝑡

𝑜 + 𝐸𝑀𝑚𝑝𝑡
𝑚

2
)(∑ 𝑋𝑚𝑗𝑝𝑡

𝑀𝐽 × (1 − 𝐵𝑝𝑡) ]  

𝐽

𝑗=1

+ ∑ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑀𝑗𝑝

𝑝
+ 𝐸𝑀𝑗𝑝

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑀𝑗𝑝
𝑜 + 𝐸𝑀𝑗𝑝

𝑚

2
)(∑ 𝑋𝑗𝑙𝑝

𝐽𝐿 )]

𝐿

𝑙=1

𝑃

𝑝=1

𝐽

𝑗=1

 

+ ∑ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑀𝑛𝑝

𝑝
+ 𝐸𝑀𝑛𝑝

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑀𝑛𝑝
𝑜 + 𝐸𝑀𝑛𝑝

𝑚

2
)(∑ 𝑋𝑙𝑛𝑝

𝐿𝑁 )]

𝐿

𝑙=1

𝑃

𝑝=1

𝑁

𝑛=1

 

+ ∑ ∑[((1 − 𝛽)
𝐸𝑀𝑟𝑐

𝑝
+ 𝐸𝑀𝑟𝑐

𝑚

2
+ (𝛽)

𝐸𝑀𝑟𝑐
𝑜 + 𝐸𝑀𝑟𝑐

𝑚

2
)(∑ 𝑋𝑟𝑚𝑐

𝑅𝑀 + 𝑋𝑟𝑜𝑐
𝑅𝑂 ) × (1 − 𝑈𝑐)] ≤ 𝐺𝐻2

𝑁

𝑛=1

𝐶

𝑐=1

𝑅

𝑟=1

  

(13) Ymt   
M   . Yj

J
 . Yn

N . Yrc
R ∈ {0.1}                                                                                                      

(14) Xrmc
RM . Xroc

RO  . Xmjpt
MJ

 . Xjlp
JL

 . Xlnp
LN  . Xnjp

NJ
 . Xnrp

NR  ≥ 0                                                                   

  یعدد جینتا -3

 یزهایدل با  ساحل  مسئله سه م ی. براشودیافزار گمز ارائه محاصل از حل مدل با استفاده از نرم جیبخش نتا نیا در

کز مرا د،یولتمراکز  کنندگان،نیدر تعداد تام رییمسائل با تر نیذکر است که ا انیمختل  در نظر گرفته شده است شا

اصل از ح جی( نتا1اند. در جدول )به وجود آمده یابیو باز دیتول یهایلوژتکنو ،یابیمراکز باز ،یآورمراکز جمع ع،یتوز

اول جد نیامختل  ارائه شده است. بر اساس  نانیمسئله بر اساس سطوع اطم یامکان یو  مدل فاز یحل مدل قطع

 شد. خواهد یشتریب یهانهیمتحمل هز ستمیس شتر،یب نانیبه دست آوردن سطح اطم یکه برا شودیمشخص م

 . مقایسه مقادیر تابع هدف قطعی و فازی امكانی1جدول

مقادیر تابع هدف 

 قطعی
 مسئله مقادیر تابع هدف مدل فازی امکانی

𝛼3= 9/0  𝛼2= 7/0  𝛼1= 5/0  

3253.715 83.328 81.410 79.611 p1 
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 کننده نیتابع هدف نسبت به تعداد تام راتیی: تغ1شكل          زیعتابع هدف نسبت به تعداد مراکز تو راتیی: تغ2شكل
د و تعداد کنندگان، تعداد مراکز تولیتحلیل حساسیت مدل، ترییرات مقدار تابع هدف به ازای تعداد تامین برای

دهد. همانطور که کنندگان را نشان می( ترییرات تابع هدف نسبت به تامین1بررسی شده است. شکل )کنندگان توزیع

   یابند، زیرا در این صورت تولیدکنندگانها کاهش می( مشخص است با افزایش تعداد تامین کنندگان هزینه1در شکل )

ها نآچانه زنی  یشتری تهیه کنند و در نتیجه قدرتیاز خود را از تعداد تامین کننده بنتوانند مواد اولیه مورد می 

یرات تابع هدف نسبت به تعداد ( تری2در شکل ) های سیستم خواهد شد.افزایش یافته که منجر به کاهش هزینه

ه ها کاهش ( مشخص است با افزایش تعداد مراکز توزیع هزین2دهد. همانطور که در شکل )کنندگان را نشان میتوزیع

ا خود را ب د نیازیابند،زیرا در اینصورت محدوده توزیع محصوالت بیشتر شده و مشتریان می توانند محصوالت مورمی 

 هزینه کمتری تهیه کنند.

 نتیجه گیری-4

های هثابت استقرار و هزین سازی هزینهبا هدف کمینهدر این مقاله یک مدل برای طراحی زنجیره تامین حلقه بسته تایر 

یکرد رو بامحیطی فتن پارامترهای زیستبا در نظر گرو هزینه نگهداری  آوری و بازیابییر هزینه تولید، جمععملیاتی نظ

کنند و می توانند به ا تایید می. نتایج عددی کارایی مدل پیشنهادی ره استارائه شدسازی فازی امکانی بهینه

 ند. گیرندگان برای طراحی شبکه زنجیره تامین تایر از هر دو  دیدگاه استراتطیک و عملیاتی کمک کنتصمیم
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با درنظرگیری توالی عملیات تحت فلوشاپ  یله زمان بندامس کی یبرا یدو سطح مدل
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 چكیده

 m. در اینجا ارائه گردیده استبندی محدود با یک سیستم تحویل و دستهای در این مقاله مساله زمانبندی فلوشاپ مونتاژ دومرحله
و سپس چندین ماشین مونتاژ در مرحله دوم وظیفه مونتاژ اجزای کار را  کنندتولید میماشین مستقل که اجزای مختلف کار را 

است، که اهداف این مدل شامل کمینه ریزی عددصحیح مختلط فرموله شدهدر این مقاله یک مدل ریاضی برنامهگیرند. برعهده می

حل مدل برای  مختلط از گسترش یک مدل برنامه نویسی خطی در این مقاله باشد.میبندی تحویل و دسته هزینه تاخیرات،کردن 

گیری حاصله این است که با افزایش آورده شده است و نتیجهبرای اعتبارسنجی و تحلیل مدل، مثال عددی  پیشنهادی استفاده و 

 یابد.بندی و حمل و نقل کاهش میهای دستههزینهوسیله نقلیه ظرفیت سایز دسته با درنظرگیری محدودیت 

 .مدل عددصحیح مختلط ؛سیستم حمل و نقل؛ ایسیستم تحویل دسته ؛ایفلوشاپ دومرحله کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 کاهش زمان مورد ت،یمناسب از ظرف یو بهره بردار یبازده شیدر واقع موجب افزا یزریفلوشاپ شامل برنامه بندیزمان

فلوشاپ  بندیمساله زمان نیدر ا ندیگردد. در فرآ یسازمان م آوریباعث سود ت،یکارها و در نها لیبه منظور تکم ازنی

کار با هدف  نیچند ندیفرآ نیدر ا یچند هدف است. به عبارت ای کی گرفتنمنابع کارها با در نظر صیقصد، تخص

داده  صیمنبع موجود تخص یمشخص به تعداد یافق زمان کیدر  ت،یمحدود یتعداد یتابع هدف و ارضا سازینهیبه

امروزه، صنعت تولید با چالش های بزرگی برای افزایش رقابت در بازارهای جهانی روبه رو شده است. بنابراین  .شوندیم

تر ر پاسخگویی به تقاضای مشتری دقیقنامه ریزی تولید و برنامه ریزی حمل و نقل را، به منظوبرای عملکرد بهتر باید بر

 .]1[انجام شود

 پیشینه تحقیق -2

های ابتکاری ها کار کرده اند و از روشوشاپ مطرح گردید. محققان زیادی بر روی فلوشاپمباحثی از فل 1990در سال 

کرده اند. انجین و کوگلو از روش ابتکاری ترکیبی کلونی مورچگان به منظور زیادی برای حل انگونه مسائل استفاده 

ها را به صورت توان فلوشاپ. همچنین می]2[حداقل نمودن زمان تکمیل کار برای حل مساله فلوشاپ استفاده کردند

مبحث انرژی به عنوان تابع ، که در ان ]3[ای از ترکاشوند و همکاران یافت شده استچند هدفه در نظر گرفت. در مقاله

ریزی نگهداری های تصادفی از برنامههدف با فلوشاپ ادغام شده است. در بسیاری از موارد برای جلوگیری از بروز شکست

توان نام برد که برروی مبحث اند. از جمله این محققان کوچینگ را میو تعمیرات پیشگیرانه در برنامه خود استفاده کرده

ها صحبت کرده است و هدف اصلی مساله او کمینه کردن تاخیرات و زمان درجریان عمیرات در تک ماشیننگهداری و ت

های ترکیبی مطرح شد بدین گونه که محققان های بعد مباحث نگهداری و تعمیرات در فلوشاپاما در سال .]4[بوده است

هدف حداقل کردن زمان کل فرایند کار و دردسترس  های ترکیبی با دوزیادی مانند زندیه و همکاران که بر روی فلوشاپ
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-NSGAبودن ماشین برای انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه کار کرده اند و مساله را با استفاده از الگوریتم ابتکاری 
II دائم کنند ماشین همواره در دسترس است و خیلی از محققان تصور می ،همچنین در مورد یکپارچگی .]5[حل نمودند

که گاهی ممکن است به علت وجود نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا بروز ینا باشد، فارغ ازدر حال پردازش کار ها می

 یکاربرد یفلوشاپ مونتاژ با برنامه ها یدر مدل ساز.]6[خرابی، ماشین از کار بیفتد و نتواند به ادامه فرایند کارها بپردازد

 یبرنامه زمانبند کیشرح داده اند و آن را به عنوان  یارخانه مونتاژ موتور آتش نشانک کیرا در  یابرنامه ]7[صنعت

 2محصول مشخص کردند که در مرحله اول  Nاتیجهت به حداقل رساندن دامنه عمل یفلوشاپ مونتاژ دو مرحله ا

اجزای محصولی ابتدا تولید و ریزی را مورد بررسی قرار دادند که برنامه الهیک مس وانگ و همکاران دستگاه وجود دارد.

و سپس در دسته هایی با یکی از وسایل نقلیه به مشتری  شوندسپس در مرحله دوم فلوشاپ مونتاژ روی هم سوار می

زمانبندی فلوشاپ های مونتاژ دو مرحله ای را با زمان تکمیل کارها مطالعه  الهکوماکی و کیوانفر مس.]8[گردندتحویل می

را که از زندگی و رفتارهای شکار گرگها الهام  GWO، الگوریتمی فرا ابتکاری جدید به نام الهحل مسآنها برای  نمودند.

 یکارها و تعداد کارها لیتحو خیاز اقدامات مهم عملکرد مربوط به تار گرید یکی.]9[گرفته شده است، پیشنهاد کردند

مونتاژ دو مرحله را با هدف به حداقل رساندن تعداد مسئله زمانبندی فلوشاپ  اهلل وردی و همکاران. است ریتاخ یدارا

( ، الگوریتم ژنتیک بهبود GAآنها یک الگوریتم ژنتیک ) مطرح کردند. 2016کارهای دارای تاخیر برای اولین بار در سال 

تم (، الگوریSA-1  ،SA-2  ،SA-3) ی( ، الگوریتم بازپرداخت شبیه سازی شده با سه ساختار مختلف محلIGAیافته )

( و DSAهمچنین دوهیب و همکاران الگوریتم آنیل شبیه سازی شده ) .]10[بازپرداخت شبیه سازی شده را ارئه دادند

را  پیشنهاد دادند و در  اله( با تئوری پایه بهبود یافته برای حل مسCSAیک الگوریتم بازپرداخت شبیه سازی شده )

ایی را در ساخت رایانه های شخصی پاتس و همکاران برنامه.]11[عملکرد بهتری داشت. SA-3میان آنها، روش ابتکاری 

و  .رستمی]12[توصیف کردند و مدل ریاضی آن را به عنوان یک مساله زمانبندی مونتاژ دو مرحله ایی ارائه نمودند

در نظر گرفتند.  الهحداکثر هزینه تاخیر و تحویل را به عنوان یک تابع هدف برای زمان آزاد شدن کارها در مس همکاران 

برنامه  الهکریمی نسب و فاطمی قمی یک مس .]13[توسعه دادند الهآنها یک الگوریتم شاخه و کران را برای حل این مس

ریزی غیر غالب عدد صحیح مختلط را برای به حداقل رساندن تغییر در اندازه دسته ها و همچنین به حداقل رساندن کل 

با زمان  ییواحد را با هدف به حداقل رساندن کارآ یزیبرنامه ر الهمس کی و همکاران لو .]14[هزینه ها درنظر گرفتند

 یکه زمان راه انداز یرا در حالت الهمس نیدار در نظر گرفتند. آنها ا تیظرف هینقل لیکار توسط وسا لیآزاد شدن کار و تحو

 الهبه بررسی مس  و همکاران زندیه.]15[شود یدر نظر گرفته نم یراه انداز زمانکه  یشود و حالت یدر نظر گرفته م

خطی انعطاف پذیر ترکیبی پرداختند که در این مدل زمان راه اندازی وابسته به توالی، تاریخ تحویل و مدت زمان تاخیر 

شود، بسیار کاربردی سه محدودیتی هستند که برای پیش بینی شرایطی که معموال در صنایع دنیای واقعی یافت می

( را با هدف یافتن اندازه مناسب  دسته ها و BPSPسازی تولید دسته ایی) ساده الهیاوز و توفکسی مس .]16[هستند.

به منظور حداقل کردن و همکاران  سان .]17[ترتیب توالی بهینه دسته ها برای انواع محصوالت مورد مطالعه قرار دادند

موعه الگوریتم های ابتکاری براساس ایده اصلی الگوریتم از مج AFSدامنه عملیات در سه نوع دستگاه مونتاژ از نوع 

برنامه ریزی مونتاژ دو مرحله ایی با مقدار وزنی ساخت و  الهاهلل وردی و العنزی به مس .]18[جانسون استفاده کردند

است، به طور خاص از سه الگوریتم ابتکاری بازپخت  Np-hard  الهمیانگین زمان تکمیل قطعات پرداختند. از آنجا که مس

( استفاده SDE( و تکامل دیفرانسیل خود سازگار )ACO(، بهینه سازی کلونی مورچه ها)SAشبیه سازی شده)

 .]19[کردند
پردازش در دو مرحله انجام  اتیعمل نی. چندمیکن یم یرا بررس های دوجدارهشیشه صنعت ساخت کیمقاله، ما  نیدر ا

اجزاء، محصول  نیشدن ا لیشود. با تکم یم دیآالت تول نیاز ماش یتوسط تعداددرب  یشود. در مرحله اول، اجزا یم

. و مساله پیشرو با افزودن ظرفیت دسته و همچین افزودن وسایل نقلیه غیریکسان گردد یدر مرحله دوم مونتاژ م ییهان
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 به مدل مساله، حل شده است.

گردد: در بخش دوم، مدل مساله و توضیحات مدل به همراه یک مثال عددی یر توصیف میادامه این مقاله به شرح ز

شود و در آخر در بخش چهارم نتیجه گیری شود. در بخش سوم مقاله، به تجزیه و تحلیل مدل پرداخته میآورده می

 گرددمختصر ارائه می
 و مدل ریاضی تعریف مساله -3

ریزی عددصحیح مختلط برای این مساله شود و سپس یک مدل برنامهاز تعریف مساله گفته می یایدر این بخش خالصه

 شود.توضیح داده می عددی همراه یک مثال هگردد و مدل توسعه داده شده بپیشنهاد می

 تعریف مساله-1-3

. شوندیم دیمختلف تول یها نیمختلف کار توسط ماش ی( اجزاM)کیدو مرحله است. در مرحله  یکارگاه دارا نیا

پس از تکمیل . روندی( مQقسمت مونتاژ) یعنیشد، قطعات به مرحله دوم کارگاه،  لیکار تکم یکه تمام اجزا یهنگام

گیرد تا به مشتری تحویل بندی شده  و در وسیله نقلیه با گنجایش خاص قرار میبا ظرفیت معین بسته کارها در دسته

 داده شود.

 :برقرار استزیر  روضاتمفدر این مساله 

 در شروع هانیهمه ماش یبرا ترسکار را انجام دهد و زمان در دس کیواحد تنها  نیدر ع تواندیم نیهر ماش 

 (.ijr=0) صفر در نظرگرفته شده استریزی برنامه
 شود.تحویل داده می مربوطه دسته کارهای مربوط به یک مشتری پس از تکمیل به مشتری 
  پذیر نیستند.کارها تقطیع 
 های مختلف یکسان نیست.زمان پردازش کار بر روی ماشین 
 .اندازه محصوالت متفاوت درنظر گرفته شده است 

 
 مدل ریاضی  -2-3

 اندیس ها

i       1,2,3               شاخص مشتریان,...,i I q  1,2,3         2های مونتاژ درمرحلهماشینشاخص,...,q Q 

j           1,2,3                 شاخص کارها,...,j J  k   1,2,3                                    شاخص توالی,...,k K 

t 1,2              شاخص وسایل نقلیه,...,t T b 1,2,3                            بندی    شاخص دسته,...,b J          

m 1,2,3                                                                         در مرحله نخست  ی تولیدهاشاخص ماشین,...,m M  

 

 و متغیرها پارامترها

t نوع وسیله نقلیه tTC  هزینه وسیله نقلیه نوعt 

ijmP  فرایندکارزمانi برای مشتریj  1در مرحله in مشتری هر تعداد کارهای متعلق به 

ijqS زمان فرآیند کارi  برای مشتریj 2 ام در مرحله tCap ظرفیت وسیله نقلیه نوعt 

ijd زمان تحویل کار MA یک عدد مثبت بزرگ 

ijw  هزینه تاخیر kmP  زمان پردازش کار روی ماشینm  درتوالیk  

ijN  اندازه کار ijkX 
اختصاص  امk مشتری به توالی متعلق بهاگر کار

 صورت صفر است.و درغیراین 1یابد،
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iD هزینه ارسال دسته متعلق به مشتریiام kmF 
 امmام روی ماشینjزمان تکمیل کار

 .ام تخصیص داده شده استkکه به توالی 

kFF 
تخصیص داده شده ام kزمان تکمیل کارکه به توالی

 kqY .است
 ام به ماشین kکار در توالیاین متغیر زمانی که 

q صورت صفر است.، ودر غیراین1مرتبط شود ام 

kS 
 ام روی یکیkزمان پردازش کار که درتوالی

 ام iام مشتری jزمان تکمیل کار ijCP .تخصیص داده شده است  Qاز ماشین های 

kqC  زمان تکمیل تمام قسمت های کار biCb زمان تکمیل بسته b  

kqCT 
ام qام روی ماشینKزمان تکمیل کار که به توالی

 امj ام به مشتریi زمان تحویل کار ijRR .تخصیص داده شده است

kqR 
ام qام روی ماشینkزمان شروع کار که به توالی

ijW .تخصیص داده شده است   وزن هر کار متعلق به دستهjام 

ijbZ 
 ،اختصاص یابد bدسته ام به iام مشتری jاگر کار

 iبرای مشتری j میزان تاخیر کار  ijTd صفر است. صورتدر غیر این و1

ibV 
 ،اختصاص یابد bام به دستهi اگر کار مشتری

 biSV ت صفر است.صوراست و درغیر این1 
  iسایز دسته متعلق به مشتری 

 بدون درنظرگیری ظرفیت دسته

btU 
 1،اختصاص یابد tام به وسیله نقلیه نوع bاگر دسته

biV صورت صفر است.است و درغیر این   تعداد دسته متعلق به مشتریiام 

ijDT 
 مشتری دارای تاخیر باشد،  اگر کار

 صورت صفر است.اینودرغیر 1
V  تعداد کل دسته ها 

bg سایز هر دسته T مجموع تاخیرات 

bL هزینه دسته بندی هر دسته 

 معادالت ردیف معادالت ردیف

1 
1 1 1 1 1 1

min ( * * ) *
I J I J T J

ij ij i ib ib b t bt
i j i b t b

W Td d V V L Tc u
     

     

2 (1 ) 0, ,ij ijTd MA DT i j    3 * 0, ,ij ijTd MA DT i j    

4 (1 ) , ,ij ijb biRR M Z Cb i j b    5 (1 ) , , ,bi ijb ijCb M Z Cp i j b    

6 ,(1 ) , ,ij ijk kq
q

Cp M X C i j k   
 

7 ,
1 1

(1 ) ,
lnH

ij ijb bt t
i j

N Z M U Cap b t
 

   
 

8 1,
1 1

(1 )
inH

ij ijb bt t
i j

N Z M U Cap q

 

   
 9 

1 1 1 1( )q qC Y FF S q   

10 
,( ) , , 1kq kq kq kC Y R S k q k    11 

, , , 1kq kR FF k q k   

12 , , 1kq kqR CT k q k   13 
( 1) , , , 1, 2,...,kq e qCT C k q k e k    

14 ,
1

,
k

km Lm
L

F P k m


 
 15 , ,k kmFF F k m  

16 
1

1 ,
N

ijk
k

X i j


 
 17 

1 1
1

inH

ijk
i j

X k
 

 
 

18 1kq
q

Y k  
19 ,

1 1
,

inH

km ijk ijm
i j

P X P k m
 

 
 

20 
1 1

,
inH

K ijk ij
i j

S X S k m
 

  21 
1

1
T

bt
t

U b


  

 تایع هدف و معادالت
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. محدودیت کندکمینه می، دسته بندی، ارسال و هزینه های بکار گیری وسیله نقلیه را های تاخیراتهزینه ، تابع هدف

) کار دارای تاخیر است کنند که اگر زمان تحویل کار بعد از موعد مقرر باشد،( تعیین می3( و)2های)

,ij ij ijTd RR d i j  )(زمان تکمیل هر بسته را نشان می5. محدودیت ) .( به 6) ( و4محدودیت های )دهد

کنند تضمین می (8) ( و7محدودیت های ) تحویل و زمان تکمیل هرکار متعلق به مشتری است.ترتیب نشان دهنده زمان 

( به ترتیب زمان تکمیل کار را در 10) ( و9. محدودیت های )اختصاص داده شودبه هردسته نوع مناسب وسیله نقلیه که 

ام روی هر  Kدهند. زمان شروع احتمالی فرآیند که به توالی دیگر را در مرحله مونتاژ نشان می مرحله تولید و توالی های

 . شود( محاسبه می13( تا )11شود، توسط محدودیت های ))مرحله دوم( اختصاص داده می ماشین از مرحله مونتاژ

کند. زمان تکمیل تمام اجزا ار محاسبه میتوجه به زمان پردازش آن ک ( زمان تکمیل هر جزء از کار را با14محدودیت )

 ودهد فقط به یک توالی را نشان می( اختصاص هر کار 16شود. محدودیت )( تعیین می15کار توسط محدودیت )

کند ( مشخص می18. محدودیت )به یک توالی اختصاص یابدتواند کند که هرکار تنها میمشخص می( 17)محدودیت 

( به ترتیب زمان دوباره کاری 20) ( و19مونتاژ، فقط توسط یک ماشین انجام شود. محدودیت های )که هر کار در مرحله 

در مرحله مونتاژ  qام در مرحله ساخت و روی یکی از ماشین های  mام روی ماشین  Kهرقسمت از کار که به توالی 

( تضمین 21نقلیه توسط محدودیت )دهند. اختصاص هردسته فقط به یکی از انواع وسیله تخصیص دارد را نشان می

هردسته فقط به یک مشتری خاص است. اختصاص هرکار  تخصیص ( تعیین کننده22شود و همچنین محدودیت )می

 شخص( م25) ( و24شود. محدودیت های )( محاسبه می23فقط به یکی از دسته های مشخص توسط محدودیت )

قرار دادن  لیرا که به دل یچند دسته فرض ای کیتوان  یم باشد وها میکنند که تعداد کل کارها برابر تعداد دسته می

که مجموع  کنند( مشخص می27( و )26محدودیت های ) هستند، حذف نمود. یگروه خاص خال کیکار در  نیچند

ها و ( تعداد کل دسته 29( و )28. محدودیت های )کارهای داخل هر دسته باید کوچکتر یا مساوی سایز آن دسته باشد

های قرارگرفته کنند که مجموع حجم دسته( تضمین می31( و )30)کنند. محدودیت های مجموع تاخیرات را محاسبه می

 از ظرفیت وسیله نقلیه مربوطه تجاوز نکند.

 مثال عددی  -3-3

که هرکار دارای  بالقوه نوع کار به دو مشتری 5در این بخش مثالی از یک کارخانه ذکرشده است که جهت تحویل 

طبق . اطالعات دیگر مساله باشددرمرحله نخست سه ماشین و در مرحله بعد دو ماشین دردسترس می است و توالی 10

ای میان مقایسه 1در جدول توالی بهینه نشان داده شده است. 1در شکل در نظر گرفته شده است. ]1[ داده های مقاله

نشان داده شده  هاها و در نظرگیری حجم دستهدرحالت بدون درنظرگیری حجم دسته هامیزان تابع هدف و تعداد دسته

  است.
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تعداد دسته با در نظرگیری  ظرفیت دسته تعداد دسته
 ظرفیت دسته

 هزینه ارسال
 

هزینه بکارگیری وسیله  بندیهزینه دسته
 نقلیه

10 50 15 275 160 100 

 تجزیه و تحلیل مدل -4

و کارت گرافیک  CORE i3 ،RAME 4و با کامپیوتری با مشخصات، پردازنده  GAMZ 25.5مساله فوق با نرم افزار

در گمز حل شده  150تا  1سناریوی مساله با در نظرگیری ظرفیت دسته به صورت متغیر بین حل گردیده است. 1

، زمانی براین اساس. دهدرا نشان می های تحویلی به مشتریمقایسه همزمان میان تابع هدف و تعداد دسته 2شکلاست.

ساوی بزرگترین سایز کار  و حداکثر برابر با کمینه قرار دادن بزرگترم که ظرفیت دسته آیدبدست میحداقل تعداد دسته 

، دسته ارهاو نوع ک بندیهای دیگر و هزینه دستههزینهتواند با توجه به میزان می توانبنابر این میباشد ظرفیت دسته 

نشان دهنده تعداد دسته  3در شکل  یشعاع نمودار حباب. را جهت انتقال به وسیله نقلیه را انتخاب کرد. با سایز مناسب

که اندازه دسته  یاساس زمان نیفرض شده است. بر ا تیدسته بدون در نظر گرفتن ظرف 10مساله تعداد  نیدر ا .باشد یم

باشد  100یعنیکار  نیکه انداره دسته برابر با بزرگتر یزمان نیباشد. همچن یم 15برابر با  یباشد تعداد دسته اصل 50

 خواهد بود. 10برابر  تعداد دسته

 و پیشنهادات آتی گیری نتیجه -5

انتخاب شده ای با درنظرگیری وسیله نقلیه و همچنین اندازه کار و دسته در این مقاله مساله زمانبندی فلوشاپ دومرحله

وسیله نقلیه و  بندی، استفاده ازکه هدف عالوه بر نزدیکی به واقعیت، کمینه کردن هزینه استفاده از وسیله نقلیه، دسته

مساله در زمان  ،گرددمساله در زمان معقول حل نمیدرنتیجه است  NP-hardمساله از نوع به دلیل اینکه  تاخیرات است

ها مقدار تابع در گمز حل شده است. البته در نظرگیری ظرفیت و سایز به دسته BARON ثانیه با حل کننده  3600

همچنین تحلیل بر روی نتایج این نتیجه را  مساله با واقعیت همسوتر خواهد شد.دهد اما از سویی هدف را افزایش می

بدون برابر با تعداد دسته  کند که با افزایش سایز دسته به سمت سایز بزرگترین کار موجود ، تعداد دستهحاصل می

 کند.درنظرگیری ظرفیت دسته میل می

ن مدل مسیریابی به مدل جهت حداقل کردن زمان ارسال به مشتری تر کردن مدل با افزودمحققان میتوانند جهت واقعی

  مسیر و همچنین لحاظ کردن نوع ماشین در سرعت و... در مطالعات آینده این مساله استفاده نمایند.ق از طری

که عدد اول و دوم به  باشدماشین در مرحله تولید می 3مشتری و  2کار و  5دهنده توالی بهینه برای مساله با نشان -1شكل 

 ترتیب نشانگر اندیس مشتری و اندیس کار هستند. 
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 چکیده

، کارها تصادفیبا در نظر گرفتن ورود  براي نزدیک شدن به دنیاي واقعی یگشتیفلوشاپ جا يزمانبند مسالهمقاله  نیدر ا
بررسی شده  رکردیکل مدت زمان زودکرد و د کمینه کردنبا هدف ها احتمال خرابی ماشینسازي متفاوت و هاي آمادهزمان
ۀ پیش رو قالم در که ،زمان بیکاري غیراجباري است یکی از راهکارهاي کاهش مدت زمان زودکرد کارها استفاده از .است

ریزي مدل برنامه ،هدف مسالهبراي رسیدن به . دانسته شده استزمان بیکاري غیراجباري بر روي هر دو ماشین مجاز  استفاده از
در ردید و گ حل Gamsتوسط نرم افزار  در نهایت و ارائه  کار بر روي دو ماشینnخطی مختلط عدد صحیح براي زمانبندي 

 .شودمثال عددي و تجزیه و تحلیل بررسی مینهایت 

 .زمان خرابی ماشین ؛بیکاري زمان ؛ورود غیرهمزمان ؛فلوشاپ جایگشتیکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 هايراهموثرترین از  یکیاست.  ، جلب رضایت مشترياهداف هر شرکت نیاز مهمتر یکی امروزه با توجه به بازار رقابتی،

. در زمان عقد قرارداد میده لیتحو يرا در همان زمان مقرر به مشتر ياست که سفارش مشتر نیا يمشتر تیجلب رضا

 يگردد، کار دارا لیشده تکم نییسفارش بعد از زمان تع اگر .گرددیم نییسفارش تع لیو شرکت، زمان تحو يمشتر نیب

 رکرد،ید مهیجر نهیرا همچون هز هایینهیسفارش، شرکت هز لیدر تحو ریاست و ممکن است که به سبب تاخ رکردید

مدت  يدارا يزمانبند يبرا قیتحق نیاولاز دست دادن اعتبار و .....متحمل شود؛  نهیسفارشات از دست رفته، هز نهیهز

کانت  [.1ارائه شد]باکرواسکاترتوسط  ردیگیم مدت زمان زودکرد را در بر يدارا يکارها شتریکه ب رکردیزمان زودکرد/ د

 هیمقاالت اول نیکردند. سه مورد از ا یبودند را بررس يکاریکه شامل زمان ب يمسائل زمانبند یۀمقاالت اول [2]وسریدهارا 

 .اندمتمرکز شده ن،یتک ماش مساله يبرا یهدف، با توجه به توال سازينهیبه يبرا يکاریقرار دادن زمان ب یبه چگونگ
روش .را حل کردند سالهم نیا یخط یسیفرمول برنامه نو کیبار با استفاده از  نیاول يبرا [3]به همراه همکارانش  فراي

و  نهیبه یتوال کی افتنی ي[ برا6] اسچالر[ و 5] کیم و یانو،  [4] کانت ودیویس مربوط به شاخه و کران توسط  هاي

ناتمام از کارها توسط  یتوال کیشده است. در هر سه روش شاخه و کران،  هیته نیتک ماش مساله يبرا يبرنامه زمانبند

 گره در درخت شاخه و کران نشان داده شده است. کی

اند و با استفاده انها برروي مسئله فلوشاپ جایگشتی با دو ماشین در مراکز اورژانسی کار کرده [7]بونگ جو و همکاران 

 هايطیدر مح رکردیهدف مدت زمان زودکرد و د يبرا يکمتر قاتیتحق اند.از مسئله شاخه وکران به حل ان پرداخته

فلوشاپ  طیمح يمقاله برا تعداد محدوديما، دانش  نیدارند انجام شده است. مطابق بهتر نیماش کیاز  شیکه ب يدیتول

را  ي غیراجباريکاریمقاالت زمان ب نیاز ا یکیدر هدف است و تنها  رکردیوجود دارد که شامل مدت زمان زودکرد و د
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در  رکردی[ هدف به حداقل رساندن مجموع حداکثر زمان زودکرد و د8به همراه همکارانش ] مصلحی .ردگییم نظردر 

 مساله کی [9به همراه همکارانش  ]چاندرا . دهندیارائه م نهیبه یو روش رندگییرا درنظر م ینیفلوشاپ دو ماش کی

از جمله  ،يهستند. اهداف متعدد کسانی لیتحو خیتار يدارا ارا در نظر گرفتند که در آن همه کاره یگشتیفلوشاپ جا

 هايدر نظر گرفته شد و روش [10و همکارانش ] مادهوشینیتوسط  رکرد،یبه حداقل رساندن مدت زمان زودکرد و د

 کی يبرا يابتکار مقاله فرا نچندی [11]والنته و اسچالر   توسعه داده شد. یگشتیجا هايفلوشاپ يشاخه و کران برا

 ،اندازيراه هايبا در نظر گرفتن تمام زمان رکردیجهت به حداقل رساندن کل مدت زمان زودکرد و د یگشتیفلوشاپ جا

 کیژنت تمیالگور کی [12] والنته و اسچالر  عملکرد را دارد.   نیبهتر کیژنت تمیکردند؛ و متوجه شدند که الگور سهیرا مقا

جهت به  یگشتیفلوشاپ جا کی يبرا گر،ید يفراابتکار تمیو الگور یمحل يکردند و آن را با پنج روش جستجو شنهادیپ

تک  مسالهمربوط به  يکردهایرو [13]والنته و اسچالر کردند. سهیمقا رکرد،یحداقل رساندن کل مدت زمان زودکرد و د

فلوشاپ  يدوم، برا نیماش يرو يکاریرا با مجاز بودن وارد کردن زمان ب رکردیمدت زمان زودکرد و د يدارا ۀنیماش

 يبرا غالب طیو شرا ترنییحد پا افتنی يبرا ییهاشامل روش کردهایرو نیدادند؛ که ا میتعم نیبا دو ماش یگشتیجا

با مجاز دانستن زمان بیکاري غیراجباري روي چهار روش شاخه و کران را  زنی هاآن نیکاهش جستجو است، همچن

 دهند. می که در آن چندین ماشین عملیات مختلف را روي کارها انجام ی هستفلوشاپ، محیطتوسعه دادند. ماشین دوم 

دد صحیح با ریزي خطی مختلط عارائۀ یک مدل برنامهبراي نزدیک شدن به شرایط دنیاي واقعی نوآوري مقالۀ پیش رو، 

االت، احتمال خرابی ماشیناندازي متفاوت هر کار بر روي هر ماشین و هاي راهکارها و زمانتصادفی ورود  در نظر گرفتن

بر روي هر دو ماشین است. که طبق ادبیات موضوع، مدل پیشنهادي،  راجباريغیهمچنین مجاز بودن زمان بیکاري 

ما این فرضیات را در نظر گرفتیم تا مساله بیان شده به  نخستین مدل ارائه شده در این زمینه با این فرضیات است.

 تر باشد.واقعیت موجود نزدیک

ریزي عدد صحیح به بیان مساله پرداخته شده و با ارائه یک مدل برنامه 2ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش 

پرداخته شده است  یک مثال موردي و ارزیابی عملکرد به بررسی 3غیرخطی مختلط مساله را فرموله گردیده و در بخش 

 .شودگیري پرداخته میبه نتیجه 4و در نهایت در بخش 

 تعریف مساله 2-

با دو ماشین و در در یک فلوشاپ جایگشتی  کارها کل مدت زمان زودکرد و دیرکرد کمینه کردن مساله، در این بخش

 االت،احتمال خرابی ماشین سازي متفاوت هر کار بر روي هر ماشین وهاي آمادهنظر گرفتن ورود غیر همزمان کارها، زمان

در  شود.ارائه می مساله، به همراه متغیرها، پارامترها و فرضیات روي هر دو ماشینغیراجباریمجاز بودن زمان بیکاري 

تمام کارها ابتدا روي  بر روي دو ماشین دارند.کار وجود دارد که نیاز به پردازش  nدر نظر گرفته شده، تعداد  مساله

پردازش شود روي زودتر . همچنین هر کاري که روي ماشین اول شوندماشین اول و سپس روي ماشین دوم پردازش می

 کارها داراي ورود غیر . به عبارت دیگر برنامه کاري دو ماشین مشابه هستند.شودماشین دوم هم زودتر پردازش می

شود. به باشد که به آن زمان در دسترس گفته میمیهمزمان هستند و هر کار در زمان خاصی براي پردازش در اختیار 

سازي متفاوت روي هر ماشین هر کار داراي زمان آماده .[14]ر دسترس نیستندعبارت دیگر همه کارها در زمان صفر د

سازي را جدا از هاي آمادهزمان آنها را جزو زمان پردازش هر کار در نظر نگرفتیم و آن زمان مسالهکه ما در این  است

که در آن مدت کل مدت باشد پیدا کردن یک توالی از کارها می مسالههدف در این  زمان پردازش هر کار در نظر گرفتیم.

 .حداقل شودزمان زودکرد و دیرکرد کارها 

 به صورت زیر بیان شده است: مسالهنمادهاي مورد نیاز  این 

i  :                             اندیس کارها                                                                              i=1,…..n  

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

m  :                         اندیس ماشین                                                                                   m=1,2 

ir  : زمان در دسترس کارiام                                                                                                   n,……,1i= 

id  : موعد تحویل کارiام                                                                                                        n,……,1i= 

mip  : زمان پردازش کارi ام روي ماشینm1,2                                                    امm= & n,…..1i=     

j  موقعیت :[j]                                ام                                                                                     j=1,…..,n 
mjc  زمان تکمیل کار در موقعیت :j ام روي ماشینm1,2                                                     امm= & n,…..1=j   
mjUI:   زمان قرارگیري بیکاري غیراجباري قبل از موقعیتj ام روي ماشینm1,2                      امm=&  n,…..1i= 

jT مدت زمان دیرکرد کار در موقعیت :j                                                    ام                              n,…..,1j= 

                                                                                                                       max{0, }j j jT c d      
  

jE : مدت زمان زودکرد کار در موقعیتjام                                                                             n,…..,1j= 
max{0, }j j jE d c      

mise کار  اندازي: زمان راهiنیماش يام رو m1,2                                                       امm= & n,…..1i=     

         mjF مدت زمان خرابی ماشین :m  در موقعیتj 
 تواند مانند زیر محاسبه شود:می jزمان تکمیل کار در موقعیت 

 روي ماشین اول jزمان اتمام کار در موقعیت 

1 1 1 1 1 1max{ , }j j j j j jc r c se p UI    

 روي ماشین دوم jزمان اتمام کار در موقعیت 

2 1 2 1 2 2 2max{ , }j j j j j jc c c se p UI    

 مختلط عدد صحیح ریزی خطیمدل برنامه-1.2
مدل شوند و سپس شود. در ابتدا متغیرهاي مورد استفاده در مدل شرح داده میدر این بخش مدل نهایی ارائه می

متغیري داریم که به در ابتدا براي نوشتن مدل نیاز به  شوند.ها تشریح میو تابع هدف و محدودیتطراحی شده ارائه 

 شود:صورت زیر تعریف می

 ijx  اگر کار :i  در موقعیتj شود.اینصورت برابر با صفر می شود در غیرپردازش شود مقدار متغیر برابر با یک می 
mjy اگر ماشین :m  در موقعیتj شود.شود در غیر اینصورت برابر با صفر میسالم باشد، مقدار متغیر برابر با یک می 

 :کردصورت زیر مدلسازي توان به میرا  مسالهت باال اعبا استفاده از اطال
(1)  Min z=∑ 𝐸𝑗 + 𝑇𝑗

𝑛
𝑗=1  

(2) j=1,…,n    c1j ≥ ∑ ri
n
i=1 × xij + ∑ se1i × xij + ∑ p1i × xij + 𝑓1𝑗 × (1 − 𝑦1𝑗) × M + UI1j

n
i=1

n
i=1            

(3) j=1,…,n   c1j ≥ c1j−1 + ∑ se1i × xij + ∑ p1i × xij + 𝑓1𝑗 × (1 − 𝑦1𝑗) × M + UI1j
n
i=1

n
i=1                        

(4) j=1,…,n   c2j ≥ c1j + ∑ se2i × xij + ∑ p2i × xij + 𝑓2𝑗 × (1 − 𝑦2𝑗) × M +n
i=1

n
i=1

UI2j                          
(5) j=1,…,n   c2j ≥ c2j−1 + ∑ se2i × xij + ∑ p2i × xij + 𝑓2𝑗 × (1 − 𝑦2𝑗) × M +n

i=1
n
i=1

 UI2j                      
(6) j=1,…,n    

Ej ≥ ∑ di × xij − c2j

n

i=1

 

(7) j=1,…,n    
Tj ≥ c2j − ∑ di × xij

n

i=1

 

(8) j=1,…,n    ∑ xij = 1n
i=1                                                                                         

(9    ) i=1,…,n          ∑ xij = 1n
j=1                                                                                         

(10) j=1,…,n    𝑦1𝑗 ≤ 1 
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(11) j=1,…,n    𝑦2𝑗 ≤ 1 

(12) j=1,…,n    Ej ≥ 0                                                                                                

(13) j=1,…,n    Tj ≥ 0                                                                                                

(14) j=1,…,n      UI1j ≥ 0                                                                                            

(15) j=1,…,n    UI2j ≥ 0                                                                                            

(16) j=1,…,n      xij, ymj ∈  {0,1} 

 
بیانگر زمان ( 3( و )2) هايعبارت مجموع کل مدت زمان زودکرد و دیرکرد کارها است. حداقل کردن ( بیانگر1) عبارت

. هستندزمان تکمیل کارها روي ماشین دوم  دهندۀنشان( نیز 5( و )4) هايعبارت. تکمیل کارها روي ماشین اول هستند

کنندۀ ( به ترتیب تضمین9و )( 8) هايعبارت کارها هستند.کنندۀ میزان زودکرد یا دیرکرد ( تعیین7( و )6) هايعبارت

هر موقعیت حتما باید موقعیت قرار بگیرند و  nیک مرتبه در یکی از  بایدکلیه کارها باید حتما این واقعیت هستند که 

تواند سالم دهندۀ این موضوع هستند که ماشین در هر موقعیت می( نیز نشان11(و )10هاي )عبارت شامل یک کار باشد.

هاي زودکرد، ( بیانگر این واقعیت هستند که مدت زمان15( و )14(، )13(، )12) هايعبارتیا معیوب باشد. همچنین 

  و ijx دهد که متغیر( نیز نشان می61) عبارتو در نهایت  توانند مقدار منفی بگیرندهاي بیکاري نمیدیرکرد و زمان
 jmy هستندباینري  هايمتغیر. 

 مثال عددی-3
 کنیم.سپس آن را حل میافزار گمز کدنویسی کرده و را در نرم مدل، بررسی کارایی مدل ارائه شده سرانجام براي

 مثال:
id ir 2iSe 1iSe 2iP 1iP کار         زمان 

25 2 1 1 4 1 1 
15 0 2 2 1 4 2 

 
 

 ماشین                         موقعیت   1 2

10 0 1 

0 10 2 

 : میزان خرابی هر ماشین در هر موقعیت1جدول 
 

 حل:
 
 

  1  2  1M 
      

1  2   2M 

 

 هاماشینبندی کارها بر روی : گانت چارت زمان1شکل 
 

2jUI 1jUI 2jC 1jC                        زمان
 موقعیت

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

0 2 15 6 1 
2 0 25 20 2 

 : زمان اتمام هر کار در هر موقعیت با در نظرگیری زمان بیکاری2جدول

 

و   هاي اول و دومباید روي ماشین 2شود؛ بدین معنی که ابتدا کار انتخاب می 2-1با توجه به اطالعات باال، توالی 

شود یعنی مجموع کل مدت زمان زودکرد قرار بگیرد. با توجه به این توالی مقدار تابع هدف ما برابر با صفر می 1سپس کار 

دهیم؛ این شده تحویل توانیم همۀ کارها را در همان زمان تعیینو دیرکرد کارها برابر با صفر است. به عبارت دیگر ما می

هاي بیکاري غیراجباري زمان اتمام کار یک و دو را به جلو هل که ما با استفاده از زماندهد اتفاق به این دلیل رخ می

شد اندازیم اما اگر از زمان بیکاري غیر اجباري استفاده نمیدهیم یا به عبارت دیگر زمان اتمام آن را به تعویق میمی

هاي شرکت نیز از زمان بیکاري بستگی به سیاستشد؛ البته استفاده هایی همچون انبار و.....میسازمان متحمل هزینه

 هاي زودکرد.هاي بیکاري غیراجباري یا هزینهدهد هزینهدارد که کدام را ترجیح می

کند در نکتۀ حائز اهمیت دیگر این است که در بعضی موارد اعمال زمان بیکاري روي ماشین یک یا دو تفاوتی نمی

توانیم ماشین مورد نظر را انتخاب کنیم که ري براي هر ماشین را داشته باشیم میاین گونه از مسائل اگر ما هزینه بیکا

 تر خواهد بود.این گونه جواب نهایی به واقعیت نزدیک

 آورده شده است. 2زمان اتمام کارها و میزان بیکاري غیراجباري قبل از هر موقعیت در جدول شماره   

 یبندو جمع ایجنت -4

با در نظر گرفتن بندي کارها در محیط فلوشاپ ریزي خطی مختلط عدد صحیح براي زمانبرنامهدر این مقاله مدل 

 هاواحتمال خرابی ماشین اندازي متفاوت هر کار بر روي هر ماشینهاي راهزمانهاي ورود غیرهمزمان کارها، محدودیت

 توانیمساله را م نیاز ا ییکاربردها شده است. بر روي هر دو ماشین ارائه غیراجباريو همچنین مجاز بودن زمان بیکاري 

 .افتی نهیآ دیتول هايکارخانه ایو  ینساج هايدر کارخانه

هیچ حدي تعیین نشده و مسلما هر زمان که بیکاري داشته باشیم  غیراجبارياز آنجا که در این مقاله براي زمان بیکاري 

تابع هدف دیگري در نظر بگیریم که در آن هزینه شود که پیشنهاد میبراي ادامه ؛ هایی خواهد شدشرکت متحمل هزینه

را با توجه به دو هدف کاهش  غیراجباريمیزان زمان بیکاري حداقل شود و به عبارت دیگر  غیراجباريزمان بیکاري 

واقعیت ها و کاهش مجموع کل مدت زمان زودکرد و دیرکرد کارها بدست آوریم که در این صورت مساله به هزینه

 .بودتر خواهد نزدیک
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 چكیده

و با  کار nماشین و  mبراي  فلوشاپ سفارشی با در نظر گرفتن محدودیت انسدادي برنامه ریزي به بیان مسئله مقاله ندر ای
و از آنجایی که زمان راه اندازي ماشین بسته به نوع  ایمپرداخته هدف کمینه سازي زمان اتمام آخرین کار بر روي آخرین ماشین

پس از بیان مدل  .ایمرا براي هر ماشین در نظر گرفته وابسته به توالیي زمان راه اندازي اولیه در آنکار، ممکن است متفاوت باشد، 
شود و یک به صورت دقیق حل می  Gamsوسط نرم افزارپردازیم که تچهار کار میماشین و  چهار ي یک مثال با  مسئله، به ارائه

 بررسی مثال عددي وتجزیه وتحلیل پرداخته شده است.در نهایت به  دهد.میوالی هرمی شکل را به عنوان توالی بهینه به ما ت

 .توالی هرمیفلوشاپ سفارشی؛ محدودیت انسداد؛  کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

ي مسئله. مطرح شد ]1[اسمیت توسط  1968در سالکار اولین بار nماشین و  mي زمانبندي فلوشاپ سفارشی بامسئله

 ش آن از ساختار خاصی پیروي می کندي فلوشاپ کالسیک است که زمان پردازي مسئلهفلوشاپ سفارشی زیر مجموعه
کی کار یا ماشین آالت وابسته یبه خصوصیات فیز ،کارها در یک محیط واقعی و صنعتی دانیم که زمان پردازشمی .[2]

  nماشین و mو همکاران نشان دادند که توالی هرمی شکل یک حالت بهینه براي مسئله فلوشاپ با اسمیت  .[3] است

یک دنباله به شکل هرمی از دو زیر دنباله تشکیل شده است که در آن کارها در زیر دنباله اول طبق قانون  کار است.

"SPT"رند( و در زیر دنباله ي دوم براساس )کار ها به ترتیب افزایش زمان پردازش از کم به زیاد قرار می گی

"LPT".بهینگی با مشاهده  )کارها به ترتیب کاهش زمان پردازش از زیاد به کم مرتب می شوند( برنامه ریزي می شوند

نوع برخط  [4]لی و همکاران  اثبات می شود. ،با زمان پردازش بیشتر عبور میکنداینکه مسیر بحرانی از بین کارهاي 

 makespanماشینه را بررسی کردند که داراي هدف مینیمم سازي  mبرنامه ریزي فلوشاپ سفارشی  يمسئله)آنالین( 

به طور خاص آنها مسائل  موجود با فرضیه ي ماشین  کارها در زمان هاي مختلفی دریافت می شوند.بود. در نوع آنالین، 

هنگامی که زمان پردازش سفارش شده در نظر گرفته می  ا بررسی کردند..سفارشی و همچنین فرضیه ي کار سفارشی ر

توالی  نشان دادند که در صورت وجود بزرگترین زمان پردازش در آخرین )اولین( دستگاه، [5]  ووالم و پانوالکا,شود، 

SPT(LPT).براي مسائل زمان  دیدي راقانون اولویت بندي ج [6]ووالم وپانوالکا به تازگی  ، یک توالی مطلوب است

به طور خاص آنها مدل کارسفارشی را که در آن  هرکار داراي  ماشین سفارشی بدون انتظار تصویب کردند. mبندي با

( بررسی کردند. SPTیا توالی   LPTروي اولین یا آخرین دستگاه انجام می شود)یعنی یا توالی  ،زمان پردازش بیشتر

مورد مطالعه قرار گرفته  ،لوشاپ سفارشیبراي مسئله فکم تحرک و...  تعداد کار مانندکل زمان تکمیل، ،دیگرتوابع هدف 

یعنی ترتیب  مسئله ي سه ماشینه با سفارش انعطاف پذیر را مطالعه کردند. [7]پانوالکا و کوالماس   است.به عنوان مثال

کل و با توجه به دو معیار زمان انجام کار ،بهینهطرح و برنامه ي مسئله تعیین  انجام کارها تا حدودي قابل تغییر است.
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ن اول اعزام قانومتوسط و بزرگ  کارها براساس  ،ادند که طرح ها و توالی هاي کوچکها نشان دآن زمان تکمیل می باشد.

SPT، پانوالکا وکوالماس  توسطي انتخاب کارها در برنامه فلوشاپ دو ماشینه مسئله . تبهترین راه  براي حل  مسئله اس

آالت را با دو ي فلوشاپ سفارشی میتوان خصوصیات ساختاري کارها و ماشیندر مسئلهگرفت.  رمورد بررسی قرا [8] ,

 ( ي ماشین ها میباشد.مجموعه M={1,2,3,…m}ي کارها و مجموعه  J={1,2,3…n}) :توضیح دادشرط زیر 

باشد،   r,k< pr,j pاگر ،ي کارها متعلق به مجموعه jو kها و هر متعلق به مجموعه ي ماشین  qو r زاي هر به ا  -1

 .باشد  q,k< pj q,pآنگاه باید 
باشد،  q,k< p r,kpي کارها، اگر متعلق به مجموعه jو kها و هري ماشینمتعلق به مجموعه qو rبه ازاي هر  -2

 باشد.  q,j< pr,j pآنگاه باید 

در مسائل فلوشاپ ظرفیت کارهاي نیمه تمام در شرط اول ،کار سفارشی و شرط دوم ،ماشین سفارشی نامیده می شود. 

ي قطعات کوچک باشد، می توان ظرفیت انباره هاي میان میان ماشین آالت می تواند محدود یا نامحدود باشد. اگر اندازه

ي هاي مدار چاپی مثال خوبی در این زمینه هستند. ولی اگر اندازهماشین آالت را نامحدود در نظر گرفت که تولید برد

قطعات بزرگ باشند، ممکن است در ظرفیت ذخیره سازي قطعات بین ماشین آالت محدودیتی ایجاد شود و یا حتی 

تولید  صنعت ،در بعضی از صنایع مانند صنایع شیمیایی، آهن و استیل ]9[انباره ها صفر در نظر گرفته شود ظرفیت این

درچنین صنایعی ظرفیت ذخیره سازي کارهاي آید،یعنی ي خودرو این محدودیت به وجود مییخچال، قطعات و بدنه

 ]11[حکیم نوتن وهمکاران .]10[شودنیمه تمام محدود و یا صفر است و در روال تولید باعث به وجود آمدن انسداد می
 ند و به مهندسی مجدد فلوشاپ در تصفیه فاضالب پرداخته اند.کرده ااهمیت محدودیت انسداد در فلوشاپ را بررسی

و راه با در نظر گرفتن محدودیت انسداد  پیش رو ،یک مدل برنامه ریزي خطی مختلط عدد صحیح ، يمقاله بنابراین 

کاري که در موقعیت اول قرار دارد)یعنی هر ماشین فقط یک بار قرار است راه اندازي شود و آن  ندازي وابسته به توالی ا

کار به منظور nماشین و mي فلوشاپ سفارشی با براي مسئلهگیرد(، هم زمانی است که اولین کار روي ماشین قرار می

مفروضات  توجه بهو با هدف حداقل کردن زمان اتمام اخرین کار برروي آخرین ماشین با  تعیین توالی بهینه کارها

 که با توجه به ادبیات بررسی شده تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.ارائه میدهد.را  ي فلوشاپسفارشی بودن مسئله
ریزي عدد صحیح غیرخطی به بیان مساله پرداخته شده و با ارائه یک مدل برنامه 2ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش 

پرداخته براي نشان دادن کارایی مدل  یک مثال موردي و ارزیابی عملکرد به بررسی 3مختلط مساله را فرموله گردیده ، در بخش 

 .گیري پرداخته میشودبه نتیجه 4شده است و در نهایت در بخش 

 تعریف مسئله -2

)ظرفیت ذخیره سازي کارهاي با در نظر گرفتن محدودیت انسدادي فلوشاپ سفارشی ي پیش رو مدلسازي مسئلهدر مقاله

و زمان هاي راه اندازي اولیه ي متفاوت براي کاري که در موقعیت اول روي هر یک  نیمه تمام بین دو ماشین صفر است(

میتواند براي حل مسئله برنامه ریزي فلوشاپ سفارشی مورد  (MILP)فرمول  از ماشن ها قرار گرفته،ارائه شده است.

به عنوان   "کار سفارشی "یا   "ماشین سفارشی"استفاده قرار گیرد.این بدان دلیل است که شرایط فوق الذکر و دستور 

 .ندارند MILPورودي اعمال می شوند و هیچ نقشی در فرمول 

 مفروضات -1. 2

 دسترس هستند.ي کارها در زمان صفر در همه -1

 باشد.انقطاع در کارها مجاز نمی-2

 از هر نوع ماشین فقط یک عدد موجود است.-3
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 هر ماشین فقط یک بار و آن هم در زمان قرار گیري کار اول روي همان ماشین ،راه اندازي میشود. -4

و کار روي ماشین  فعلی  ظرفیت ذخیره سازي کارهاي ناتمام بین دو ماشین متوالی صفر در نظر گرفته شده است-5

 بالک میشود تا زمانی که ماشین بعدي در دسترس قرار گیرد.

 باشد. در هر زمان فقط یک کار بر روي هر ماشین قابل اجرا می-6

 پارامترها و متغیرهای تصمیم -2. 2

 

 

 

 

 

 
 

 تعریف پارامتر

N تعداد کارها 

M تعداد ماشین ها 

,jrP  مدت زمان پردازش کارj  ام بر روي ماشینr ام 

r,jF  زمان آماده سازي اولیه کاري که در موقعیت اول قرار دارد بر روي ماشینr ام 

 پارامترهای مدل :2جدول 

 

 تعریف متغیر تصمیم

j.iZ  متغیر تصمیم باینري است که اگر کارj  در موقعیتi  و در غیر این  1قرار گیرد ،مقدار

 می گیرد. 0صورت مقدار 

r,iS  زمان شروع کاري که در موقعیتi  قرار دارد بر روي ماشینr . 

r,iC  زمان تکمیل کاري که در موقعیتi  قرار دارد بر روي ماشینr . 

maxC  روي آخرین ماشین.زمان تکمیل آخرین کار 

Zl  تابع هدف:حداقل مقدارmaxC 

 : متغیرهای تصمیم مدل3جدول 

 

 مدلسازی ریاضی -3. 2

کار سفارشی "و  "ماشین سفارشی"با در نظر گرفتن دو شرط  این مسئله، مدل برنامه ریزي خطی مختلط عدد صحیح

 باشد:که قبال بیان شد، به شرح زیر می "
 
 

 تعریف اندیس

i موقعیت هر کار در توالی 

j شماره کارها 

r شماره ماشین ها 

 مدل: اندیس های 1جدول 
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Zl = minc (1)max
n
z = 1 1 i n (2)j,ij=1

n
z = 1 1 j n (3)j,ii=1

n
s + p z = s 1 i n -1 (4)j,i1,i 1,j 1,i+1j=1

n
s + p z = s 1 r m -1 (5)r,1 1,j j,1 r+1,1j=1

n
s F z 1 r m (6)r,jr,1 j,1j=1

n
s + p z s 1 r m -1,2 i n (7)r,i r,j j,i r+1,ij=1

s + pr,i r, 



    

    

 

  

    

    

n
z s 2 r m,1 i n -1 (8)j j,i r,i+1j=1

s s 1 r m -1,2 i n (9)r,i r+1,i-1

n
c = s + p z 1 i n (10)r,i r,i r,j j,ij=1

c c 1 j n (11)max r,i

S = 0 (12)1,1

z {0,1} 1 i n,1 j n (13)j,i

s 0 1 r m,1 i n (14)r,i

 

 

نشان میدهند  (3( و )2هاي )عبارت رساند.زمان اتمام آخرین کار دنباله روي آخرین ماشین را به حداقل می (1عبارت)

عبارت  شوند.یابد که شرایط تخصیص نیز نامیده میکه هر کار به یک موقعیت و هر موقعیت نیز به یک کار اختصاص می

این محدودیت  (5عبارت ) دهد.تاخیر زمانی روي اولین ماشین رخ نمیدهد که هیچ گونه این محدویت نشان می (4)

عبارت  کند.عبور می ماشین mاطمینان حاصل میکند که کاري که در موقعیت اول توالی قرار دارد بدون تاخیر از تمامی 

 يزمان راه اندازي اولیهماشین باید بیشتر از  mزمان شروع کاري که در موقعیت اول توالی قرار دارد روي هر یک از  (6)

تمام  rکند که تا زمانی که کار روي ماشین این محدودیت بیان می (7عبارت ) مورد نیاز آن روي همان ماشین باشد.

این محدودیت نیز بیان میکند تا زمانی که کار در موقعیت  (8عبارت ) شود.شروع نمی r+1  نشود ،آن کار روي ماشین

i  روي یک ماشین تمام نشود، کارi+1 این محدودیت مربوط به انسداد  (9عبارت ) تواند روي آن ماشین شروع شود.نمی

آن ماشین  i-1قرار گیرد که کار در موقعیت  rتواند روي ماشین ام زمانی میiدهد که کار در موقعیت است و نشان می

عبارت  در دسترس باشد.( r+1را ترک خواهد کرد که ماشین  rن زمانی ماشی i-1را ترک کرده باشد.)کار در موقعیت 

این  (11عبارت ) پردازد.است می rو روي ماشین  iاین محدودیت به بیان زمان اتمام کاري که در موقعیت  (10)

تر بزرگبخشد که زمان تکمیل آخرین کار بر روي آخرین ماشین، از زمان تکمیل همه کارها محدودیت به ما اطمینان می

نامبرده شده را خاطر  هايبه ترتیب باینري بودن و مثبت بودن متغیر (13( و )12هاي )عبارتو یا مساوي با آن است و 

 شوند.نشان می

 مثال عددی -3

براي بررسی کارایی مدل نشان داده کار را  4ماشین و  4ي فلوشاپ سفارشی با مسئله اطالعات یک نمونه از جداول زیر

  است.
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آمده اند، در نظر گرفته  4سفارشی و کارسفارشی به عنوان ورودي روي زمان هاي پردازش که در جدول شرایط ماشین

شده است.به این صورت که اگر زمان پردازش کاري روي یک ماشین از زمان پردازش کار دیگري روي همان ماشین 

در نظر  4را در جدول  4و  1کار  براي فهم بیشتر کمتر باشد، این وضعیت روي ماشین هاي دیگر نیز برقرار است.

. (P 1,1P >1,4 )روي همان ماشین است 4، کمتر از زمان پردازش کار 1شین روي ما 1زمان پردازش کار  گیریم.می
(  روي 4نسبت به زمان پردازش کار  1بنابراین طبق شرط کارسفارشی، این وضعیت )کمتر بودن زمان پردازش کار 

عنوان مثالی دیگر اگر زمان به  .( 4,1P  >4,4و   P 3,1P >3,4و   P 2,1P >2,4باشد.)می نیز برقرار 4و  3،  2ماشین هاي 

کمتر  3روي ماشین  1کنیم که زمان پردازش کار در نظر بگیریم، مشاهده می 4و  3هاي را روي ماشین 1پردازش کار 

براي کارهاي این وضعیت   طبق شرط ماشین سفارشی،. ( P 3,1P >4,1)است 4همین کار بر روي ماشین  از زمان پردازش

همانطور که گفته شد، یک توالی هرمی شکل براي  (. P 3,4P >4,4  و P 3,3P >4,3و  P 23,P >4,2)دیگر نیز برقرار است

در مسائل زمانبندي فلوشاپ، تعداد حاالت مختلفی کار،بسیار مناسب است. n ماشین و mي فلوشاپ سفارشی با مسئله

ماشین است،  mاست. با توجه به اینکه این مسئله داراي  !nعملیات را بر روي هر ماشین انجام داد برابر با  n که میتوان 

ها به طور قابل ي راه حلشود تعداد کلیهخاصیت هرمی شکل، باعث میباشد ولی می m)!(nها برابر با تعداد  کل حالت

هاي هرمی شکل از جمله توالی 1-3-4-2 طبق تعریف توالی هرمی شکل،توالی .]21[کاهش یابد n2-1 به n!توجهی از

 ي مسئله نیز یک توالی هرمی شکل باشد.رود که طبق توضیحات داده شده، جواب بهینهو انتظار می استبراي این مثال 

-3-4-1باشد: توالی حاصل به صورت افزار گمز حل شده است و نتایج آن به این شرح میمثال عددي موجود توسط نرم

زمان شروع و اتمام هر  به دست آمده است. 31باشد. مقدار تابع هدف مسئله است که جزو توالی هاي هرمی شکل می 2

 2روي ماشین  16)کاري که در موقعیت آخر قرار گرفته است( در زمان  1کار  نشان داده شده است. 1کار در شکل 

در حال 3ن ( شروع کرد زیرا که ماشی3تکمیل گردیده ولی نمی توان پردازش این کار را روي ماشین بعدي)ماشین

در دسترس  3باقی می ماند تا زمانی که ماشین  2روي ماشین  1)کار در موقعیت سوم( است.از این رو کار 4پردازش کار 

تمام شده ولی به دلیل در دسترس نبودن ماشین بعدي و صفر بودن  2قرار گیرد. در واقع کار یک پردازشش روي ماشین 

گردیده است و اگر کاري وجود  2پیاده شود و موجب انسداد ماشین  2از ماشین  ظرفیت انباره بین دو ماشین، نمی تواند

، نمیتوانست کار خود را روي این ماشین شروع 2بود، به دلیل بالک بودن ماشین  1داشت که  در موقعیت بعد از کار 

 کند.
 راه اندازي ماشین براي پردازش     

 کاري که در موقعیت اول است.     

                            بیکاري ماشین      

 بالک بودن کار روي ماشین     

      

 
 23        27           31   20       16        14    10     9          5 2              0   

j= 4 j=3 j=2 j=1 
r,jp 

4 3 2 1 r =1 
5 4 3 2 r =2 
6 5 4 3 r =3 
7 6 5 4 r =4 

 های پردازش: زمان4جدول 

j= 4 j=3 j=2 j=1 
,r jF 

0 0 0 0 r =1 
2 3 2 4 r =2 
2 3 3 7 r =3 
2 3 2 1 r =4 

ی کاری که در : زمان راه اندازی اولیه5جدول

 هاموقعیت اول قرار دارد بر روی هریک از ماشین

4M 1 4 3 2   

3M  1 4 3 2   

2M  1 4 3 2  

1M  1 4 3 2 
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 نمودار گانت زمانبندی کارها بر روی ماشین:  1شكل 

 بندینتایج و جمع-4

ي فلوشاپ سفارشی با در نظر گرفتن ما در این مطالعه،مدل برنامه ریزي خطی مختلط عدد صحیح را براي مسئله

ارائه دادیم.مثال وابسته به توالی براي کاري که در موقعیت اول قرار دارد راه اندازي محدودیت انسداد و همچنین زمان هاي 

. به باشدذکر شده در این مقاله به صورت دقیق و با استفاده از نرم افزار گمز حل شده و توالی حاصله هرمی شکل می

ابتکاري حل  هاي ابتکاري و فراتوان با استفاده از روشبودن مسئله، مدل هاي در ابعاد بزرگتر را می NP-HARDعلت 

ي کارها ، تواند در نظر گرفتن زمان هاي آماده سازي وابسته به توالی براي همهنده مینمود. یک جهت از تحقیقات آی

  ها و زمان تحویل هاي متفاوت باشد.محدودیت انباره هاي غیر صفر بین ماشین

 مراجع -5
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نظرگیری محدودیت درارسال گروهی کارها و بندی فلوشاپ ترکیبی با زمان مسالهبررسی 
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 چكیده

بندی کارها در مراحل بندی فلوشاپ ترکیبی با ارسال گروهی کارها و درنظرگیری محدودیت گروهزمان مسالهدر پژوهش حاضر، 
بندی فلوشاپ به دلیل کاربرد فراوانی که درصنایع دارد، از اهمیت بسیار باالیی زمان مسالهگیرد. مختلف مورد بررسی قرار می

دامنه عملیات و مدت زمان در جریان ساخت و زودکرد و مجموع ندن تابع هدف به حداقل رسابرخوردار است. در این مقاله، 
می باشد. در اینجا این محدودیت در نظر گرفته شده است که کارهای مربوط به هر مشتری باید بدون وقفه بر روی یک دیرکردها 

هر مشتری با هم برای او ارسال ماشین در هر مرحله پردازش شوند و به منظور کاهش هزینه حمل و نقل، کلیه کارهای مربوط به 
استفاده  GAMSشود و سپس برای حل آن از نرم افزار می ارائه مسالهاین  ریاضی ریزیبرنامه مدل ابتدا مساله حل برای گردد.

  شده است و در نهایت به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده است.

 .؛ دیرکرد؛ زودکردبندیگروهدامنه عملیات؛ محدودیت  ؛فلوشاپ ترکیبی کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

برای حفظ جایگاه رقابتی از اهمیت  و زمانبندی تولیدرنامه ریزی ر جهانی، بامروزه به دلیل سرعت باالی تغییر در بازا

چگونگی تخصیص ماشین  که صورتی به است تولید استراتژی تعیین معنای به تولید ریزیبرنامه است. زیادی برخوردار

 از توزیع و تولید ییکپارچه زمانبندی همچنین بحث .شود مشخص هاسفارش به پاسخگویی اولیه برای آالت و مواد
ریزی وری و رویکردهای برنامها. جهت حفظ این موقعیت می بایست از فنباشدمی تامین هایزنجیره در بسیارمهم مسائل

-NPای از دسته مسائل دلیلی ماهیت چندجمله ریزی تولیدی به طور خاص بهمسائل برنامه .]1[موثر استفاده نمود
Hard .بندی فلوشاپ است که امکان زمان بندی فلوشاپ ترکیبی یک ورژن گسترش یافته از زمان مساله. ]2[هستند

یک ( 2004تورنتون و هانکسر)های موجود در یک مرحله را فراهم می سازد. پردازش کارها توسط هریک از دستگاه

تعدادی کار باید هر پیشنهاد دادند که  را با چندین بخش مختلف فلوشاپ الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی 

( مساله جریان 2008مین و همکاران)النگ.]3[است موازی مراحل را طی نماید و هر مرحله شامل تعدادی ماشین

مساله  ندر نظر گرفتند به طوری که ای را وهی در ایستگاه دومبندی گرکارگاهی ترکیبی با دو ایستگاه به همراه زمان

شود و برای حل آن الگوریتم دوم میهای موازی یکسان در ایستگاه نخست و یک دسته ماشین در ایستگاه شامل ماشین

 هایماشین شامل ایستگاه دو دارای فلوشاپ ترکیبی زمانبندی مساله( 2013همکاران ) و لی. ]4[ابتکاری پیشنهاد کردند
 بررسی اول ایستگاه در بندیگروه محدودیت با دامنه عملیات کردن حداقل منظور به را اول ایستگاه در نامرتبطموازی 
 موعدندی با تابع هدف کاهش تاخیر و ب( با استفاده از الگوریتم ژنتیک مساله زمان2018موسوی و همکاران) .]5[کردند

ماریشلوام همچنین  .]6[مدل نظرگرفتند دررا سازی تحت تاثیر یادگیری هزمان آماد زمان تحویل را حل نمودند و در آن
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( در مقاله خود با در نظر گرفتن تأثیر عوامل انسانی ، به برنامه زمانبندی فلوشاپ ترکیبی چند مرحله 2020و همکاران)

های تکمیل کار)دامنه ع وزنی زمانهای موازی یکسان پرداختند و مدلی با هدف به حداقل رساندن جمای  با ماشین

( به ارائه یک الگوریتم شاخه و کران 2019جفری و همکاران)[. 7عملیات( و کل مدت زمان در جریان ساخت ارائه دادند]

ریزی کارها بدون وقفه و با تابع برنامه مسالهو همچنین یک قاعده فرا ابتکاری برای سرعت بخشیدن به یافتن جواب برای 

مدلی در پژوهش خود  (2019آگراوال و همکاران) [.8ها پرداختند]ها و دیرکردهدف به حداقل رساندن مجموع زودکرد

های آماده سازی وابسته به زودکردها و دیرکردها در محیط فلوشاپ ترکیبی با زمان مجموع وزنی سازیحداقلبا هدف 

ی ابداع یک الگوریتم فراابتکاری مبن( به 2019کشاورز و همکاران) [.9]را بررسی کردندهای زمانی تحویل جرهپنترتیب و 

بندی فلوشاپ ترکیبی با زمان مسالهها در دها و دیرکربر الگوریتم ازدحام ذرات به منظور حداقل سازی مجموع زودکرد

در فلوشاپ ترکیبی با  زمانبندی نیز به بررسی یک مساله [11]همچنین در  .[10]گروهی وابسته به توالی پرداختند

 است.شده های زودکرد و دیرکرد پرداخته نظرگیری چند پردازنده با هدف کمینه کردن جریمه
 عملیات دامنه نظیر کالسیک هدف توابع تنها از بیشتر فلوشاپ یحوزه دهد که درهای صورت گرفته نشان میبررسی

 درنظر همراه به مساله این تاکنون های صورت گرفته،بررسی براساس و استاستفاده شده کارها تکمیل زمان مجموع و
 این در منظور است. بدین نگرفته قرار بررسی مورد بندی کارها در مراحلو محدودیت گروه کارها ایبسته ارسال گرفتن
 عملیات و دامنه ی )مشتری(بسته کارمربوط به هر کارهای  مجموع دیرکردها و زود کردهای صورت به تابع هدف مقاله

 کاربردی یجنبه بر حوزه، این در جدید ایمساله تعریف عالوه بر تا شودمی گرفته نظر مدت زمان در جریان ساخت در و
  گردد. موضوع نیز افزوده

 مسالهتعریف  -2

N  کار مختلف متعلق بهK کار چند شامل مستقل طور به کدام هر مشتری وجود دارد که )in(  است و هرکار ازM 
 دنبال را یکسانی مسیر ها بایدکار همه وجود دارد. یکسانموازی  ماشین چند شده است. در هر مرحله مرحله تشکیل

ماشین  یک روی تنها است شود الزم می داده نشان(i,j) با  ( کهiگروه ) به متعلق  j کار هر کاری، ایستگاه هر کنند. در

 مرحله ام h ماشین(شود. انجام تواندمی مرحله آن به متعلق موازیهای ماشین از کدام هر توسط که شود پردازش در هر
s  صورت به (h,s) بندی محدودیت گروه احلمر در بعضی ورود کارهای مربوط به یک مشتری شود.( هنگاممی داده نشان

مرحله باید بدون وقفه بر روی یک ماشین پردازش آن به این معنی که کلیه کارهای مربوط به آن مشتری در  وجود دارد

همچنین هر بسته کاری دارای یک موعد  .نشود پردازش این ماشین روی هاآن مابین دیگر مشتری از شوند و کاری

 باشد.تحویل مشخص می

 مفروضات مدل -1. 2

 حله و تعداد مراحل از قبل مشخص است.های موجود در هر مرتعداد ماشین 
 های موجود در هر مرحله مشابه هستند.ماشین 
 .هر ماشین می تواند فقط بر روی یک کار در یک زمان پردازش انجام دهد 
 .کلیه دستگاه ها برای کل دوره زمان بندی در دسترس هستند 
 ها ثابت هستند.ها مشخص و زمان پردازش آنتعداد کار 
  سازی و حمل و نقل کارها مستقل از توالی کارها بوده و در زمان پردازش گنجانده شده استزمان آماده 
  وقفه مجاز نیست.آالت در زمان صفر در دسترس هستند و کلیه کارها و ماشین 
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 توانند بدون وقفه می اما باشند، متفاوت پردازش هایزمان دارای است ممکن مربوط به یک مشتری کارهای

 .شوند واقع پردازش ها موردآن بین در ماشین تنظیمات هرگونه به نیاز بدون ماشین، یک روی بر

 نماد گذاری -2. 2

 ها:شمارنده

j و´jاندیس کار :   ij 1,2,...,nوj 
iاندیس مشتری :    i 1,2,...,k     

sاندیس مرحله :   s 1,2,...,M 

h  و´hاندیس ماشین :  sh=1,2,..,mوh 

 هاپارامتر

jihsP( زمان پردازش کار :,ji( روی ماشین )s,h)  

id موعد تحویل کارهای مشتری :i 

inمشتری  های: تعداد کارi     

smمرحله  های: تعداد ماشینs 

jiR( زمان در دسترس کار :,ji) 

Mعدد بزرگ : 

 هامتغیر
iE مدت زمان زود کرد کارهای مشتری :i 
iT : مدت زمان دیرکرد کارهای مشتریi 

fها: مدت زمان در جریان ساخت کار 

jihsC( زمان تکمیل کار :,ji( روی ماشین )h,s) 

iLکارهای مشتری  ترین زمان تکمیل: بیشi 
jiss زمان شروع پردازش کارهای مشتری :i  در مرحلهs 

maxCدامنه عملیات : 

j i jihsx   اگر کار :(´,j´i( قبل از کار ),ji( روی ماشین )h,s.پردازش شود، مقدار یک و در غیر این صورت صفر ) 

jihsw( اگر کار :,ji( روی ماشین )h,s.پردازش شود، مقدار یک و در غیر این صورت صفر ) 

 ریزی ریاضیمدل برنامه -3. 2
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نمایانگر تابع هدف است که برابر با مجموع دامنه عملیات، زمان در جریان ساخت، دیرکردها و زودکردها  (1)رابطه 

های بیان می کند که دامنه عملیات باید حداقل برابر با زمان تکمیل هر کار روی هریک از ماشین (2)باشد. رابطه می

در هر  دقیقاً به یک ماشین های مربوط به هر مشتریکارتضمین می کند که هر یک از  (3)مرحله آخر باشد. رابطه 

در یک زمان در هر مرحله فقط یک  که هستند موضوع این گربیان باهم دو هر (5)و  (4)رابطه  .یابداختصاص  مرحله

jihswکار بر روی یک ماشین انجام می شود. وقتی  jو1= i hsw =1  کار  یعنی پردازش(´i´,j ) و(i,j)  بر روی ماشینh م ا

j( است (i,j)قبل از کار  (i´,j´)گیرد و کار صورت می sمرحله  i jihsx =1 ( معادله ، )و زمان شروع کار  گرددبرقرار می )4

(i,j)  باید حداقل برابر با زمان پایان کار(´i´,j)  باشد و اگر کار(´i´,j)  بعد از کار(i,j)  است)j i jihsx =0 ( معادله ،)برقرار  )5

دهد که پردازش هر نشان می (6)رابطه باشد.  (i,j)باید حداقل برابر با زمان پایان کار  (i´,j´)گردد و زمان شروع کار می

زمان شروع کارهای مربوط  (7) رابطه توان آغاز نمود که مرحله قبل آن کار تکمیل شده باشد.را فقط زمانی می (i,j)کار 

های مربوط به هر مشتری در هر مرحله زمان تکمیل کاربیانگر  (8)دهد. رابطه به هر مشتری در هر مرحله را نشان می

( پردازش گردد، باید کلیه کارهای h,sروی ماشین ) iکند اگر کارهای مربوط به مشتری تضمین می (9)رابطه  .است

ها های دیگر در بین آنمربوط به آن مشتری بدون وقفه روی همان ماشین پردازش شوند بدون آن که کاری از مشتری

محاسبه  (11)کند. رابطه زمان شروع کار را محدود به بعد از زمان دسترسی کار در سیستم می (10)ازش شود. رابطه پرد

باید حداقل برابر با  iمشتری  بیان می کند که بیشترین زمان تکمیل کارهای (12)زمان در جریان ساخت است. رابطه 

محاسبه مدت زمان  (13)باشد. رابطه های مرحله آخر زمان تکمیل هر کار مربوط به آن مشتری روی هریک از ماشین

باشد. می iگر محاسبه مدت زمان دیرکرد کارهای مشتری بیان (14)را بیان می کند. رابطه  iزودکرد کارهای مشتری 

برای دو متغیر  1و  0در نظر گرفتن مقادیر  (17)گر متغیرهای نامنفی است و رابطه بیان (18)و  (17)و  (15)رابطه  

j i jihsx  وjihswباشد.می 

 روش حل -4. 2

های دقیق و فرا ابتکاری فراوانی وجود دارد. در پژوهش حاضر برای حل به روش های ریاضی روشبرای حل مدل

است کدنویسی شده GAMSکد مربوط به مدل در نرم افزار  استفاده شده است. GAMSدقیق و با سرعت باال از نرم افزار 

 استفاده شده است. ثال و حل آنهای الزم جهت تولید مپارامتراز موارد زیر برای طراحی و 
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 توزیع پارامترها 1-2جدول 

 توزیع پارامتر
jihsP uniform(100,1000) 

id uniform(1000,2000) 
in uniform(2,10) 
sm uniform(1,10) 

 آورده شده است. نمودارهای زیردر داخل  کارها های پردازش و زمان تحویلمقادیر دقیق زمان

 با اجرای کد نتایج زیر به دست آمده است.

 نتایج به دست آمده 2-2جدول 

 

 است.ی در مرحله اول در نظر گرفته شدهمحدودیت پردازش گروه .به صورت زیر است مرحلهها درهرکار توالی انجام
                      

         
S=1            

M1 1.1 2.1              
                      
                      
M2 1.2 2.2 3.2         
                      
                                         

 نمودار گانت توالی کارها در مرحله اول 1-2شكل 

       S=2            
                    
                      
M1   1.2 1.1 2.1 2.2 3.2       
                      
                     

 دوم مرحله در کارها یتوال گانت نمودار 2-2شكل 

          

S=3 
         

        
  

   
 

 
 

   
 

 
 

  

                      
M1             1.2       2.1 2.2   
                      
                      
M2   1.1 3.2   
                      
                                         

             d1   d2   

 سوم مرحله در کارها یتوال گانت نمودار 3-2شكل 

 دیرکرد زودکرد مدت زمان در جریان ساخت عملیاتدامنه  تابع هدف

16400 1800 14400 100 100 
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 گیرینتیجه -3

های مختلف زیاد و برای سفارشات در صنایع تولید بر اساس سفارش مشتری که زمان آماده سازی میان سفارش مشتری

یک مشتری ناچیز است، ورود گروهی کارهای مربوط به یک سفارش در بعضی مراحل در محیط فلوشاپ ترکیبی ممکن 

جا های مربوط به سفارش یک مشتری به صورت یکارسال کلیه کاربا است باعث سهولت انجام فرایند گردد. همچنین 

. در کنار این موارد باید این نکته را هم در نظر داشت که تکمیل کار قبل گرددهای حمل و نقل میباعث کاهش هزینه

در مطالعات قبلی این موارد به طور . از موعد تحویل دارای هزینه نگهداری و در صورت دیرکرد دارای جریمه خواهد بود

برای محیط فلوشاپ ترکیبی ارائه گردد تا موارد باال در این پژوهش سعی گردید مدلی مزمان در نظر گرفته نشده بود. ه

 را نیز در کنار حداقل کردن دامنه عملیات و مدت زمان در جریان ساخت در نظر گیرد.
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انواع وسایل  تعویض زمانبندی حمل و نقل عمومی با استفاده ازارائه یک مدل ریاضی برای 

 نقلیه

 3محسن باقری، 2ریحانه سادات گلبوئی موسوی، 1زهرا قربانیان
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 چكیده

برای کاهش مصرف سوخت، کاهش تردد بین شهری، ترافیک و ازدحام، افزایش پاکیزگی هوا و....زمانبندی وسایل نقلیه امری مهم 
شمار می سایل نقلیه با ظرفیتب سب و همچنین تعویض و سایل نقلیه منا سیار با اهمیت آید. بنابراین انتخاب و سان، ب های غیر یک

 شود. افران در ایستگاه، باعث افزایش رضایت عمومی از ناوگان حمل و نقل شهری میاست. حداقل سازی زمان انتظار مس
پردازد. نوآوری پیاده شده در مدل، در نظر پژوهش حاضر به زمانبندی وسایل نقلیه با مجاز بودن تعویض وسایل نقلیه متفاوت می

باشااد. همچنین تعداد میتظار مسااافران در هر ایسااتگاه جریمه )هزینه( به ازای یک دقیقه زمان انتعویض وسااایل نقلیه و گرفتن 
مسافران در هر ایستگاه دارای کران باال و پایین هستند. زمان انتظار مسافران در هر ایستگاه از حدود مشخص شده نباید بیشتر یا 

ستفاده از کمتر باشد. بنابراین تابع هدف اصلی کمینه نمودن زمان انتظار مسافران و تعداد وسایل نقلیه می باشد. مدل ریاضی با ا
  . استو نتایج تفسیر و همچنین تحلیل حساسیت صورت گرفته  شده حل 25.1.2نرم افزار گمز 

 زمان انتظار مسافران. ؛تعویض وسایل نقلیه ؛زمانبندی کلمات کلیدی: 
 

 و مرور ادبیات موضوع مقدمه -1

 

صلی ریزی حملطراحی منطقی برنامه شهری کلید ا شخصی ونقل  سفرهای  سبت به  ستم ن سی برتری بخشیدن به این 

 بلکه آسایش مسافران را نیز به  ،دهدهای اتوبوس را کاهش میباشد. این برنامه نه تنها هزینه عملیات شرکتمی

ها را در بین هر ایسااتگاه با اسااتفاده از اط عات گ شااته تخمین همراه دارد. در این مقاله، زمان بین ساافرهای اتوبوس

کند شوند را با اط عات قبلی ترکیب میزند و سپس تعداد مسافرانی که در هر ایستگاه از اتوبوس پیاده و یا سوار میمی

هایی نظیر زمان واقعی سااافر، ها کمک کند. ع وه بر این، محدودیتبندی اتوبوسساااازی جدول زمانتا بتواند به بهینه

شتر و تخمین دقیقمان ورود را در مدل بهینهمحدودیت ظرفیت اتوبوس و نوع تابع توزیع ز تر زمان سازی برای تاثیر بی

ها های ورود آنگیرد. در ابتدا زمان انتظار مساااافران با دو تابع توزیع مختلر برای زمانانتظار مساااافران در نظر می

واقعی ساافر و حجم ریزی با دو متغییر صاافر و یک که به ترتیبز زمان مدلسااازی شااده اساات، سااپس یک مدل برنامه

 [2] های زمانی متفاوت هستند، ارائه گردید.مسافران در هر ایستگاه در بازه

 پ یرامکان که آنجا تا سوخت از استفاده و ایگلخانه گازهای انتشار کاهش کمیاب، منابع و هوا و آب تغییر زمان در

تواند به اقتصادی شدن از این وسایل می ونقل عمومی خوب و استفاده محتاطانهیک سرویس حمل. ضروری است باشد

اکسید کمک کند. این اهداف با ارائه دو تابع هدف همزمان دیسفرها و در نتیجه ذخیره بهتر منابع و کاهش تولید کربن

 سازی سطح اخت ف جایگیری در وسایل نقلیه عمومی.سازی متوسط زمان انتظار مسافر و حداقلاندز حداقلبه دست آمده
یک روش مبتنی  است. ول اطمینان از عملیات اقتصادیاول، بهبود خدمات و ج ب کاربران بیشتر و هدف دوم حصهدف 
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این روش . شودمیسئله چندهدفه ایجاد تلر وسایل نقلیه برای حل این مبر شبکه برای ایجاد جداول زمانی با انواع مخ

زمان انتظار  درصد از ۴3جویی بیش از شود و منجر به صرفهدر یک مطالعه موردی در اوکلند، نیوزیلند به کار گرفته می

 [1]. شودمسافران قابل قبول برای همه خودروها می تعدادمسافران در هنگام رسیدن به 

تواند درمانی برای کاهش احتمالی ترافیک شهری شکی نیست که افزایش استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی می

 [3]. این امر با ج ابیت بیشتر خدمات حمل و نقل عمومی حاصل می شود. باشد و سطح آلودگی هوا

ریزی حمل و نقل عمومی است و روند واگ اری وسایل نقلیه را تشریح ریزی وسایل نقلیه گامی مهم در برنامهبرنامه

 [3]مختلر حل دارد. های که نیاز به روش دارد وجود  (VSP) ریزی وسیله نقلیهبرنامه مسائلچندین نوع از  .کندمی

که معموالً به ترتیب انجام  است کارریزی عملیات حمل و نقل عمومی )ترانزیت( معموالً شامل چهار روند برنامه

 [4] ریزی خدمه.( برنامه۴و ) ریزی وسیله نقلیه( برنامه3( توسعه جدول زمانی، )2) ( طراحی مسیر شبکه،1شوندز )می

تعداد وسایل  که دلیل به اینریزی حمل و نقل عمومی است یند برنامهآمرحله مهم در فرریزی وسیله نقلیه یک برنامه

دهد، بنابراین مستقیماً مربوط به هزینه ثابت و نیروی کار است. بنابراین مطلوب است که نقلیه مورد نیاز را نتیجه می

مقاله یک روش جدید برای مشکل برنامه ریزی  عملیاتی به حداقل برسد. در اینهزینه  تعداد وسایل نقلیه استفاده شده و

 جریان شبکه است.ترین هزینه کممدل ارائه شده است. این روش مبتنی بر یک  (MVT-VSP) چندین وسیله نقلیه

را روش توسعه یافته امکان تعویض با وسیله نقلیه بزرگتر یا ترکیبی از وسایل نقلیه کوچکتر با همان ظرفیت کل یا باالتر 

تواند به کاهش قابل توجه هزینه در دامنه نشان داده شده است که جانشینی وسایل نقلیه مفید است و میدهد. اجازه می

 [3]. منجر شود ٪27بیش از 

پردازد. نوآوری پیاده شده در مدل، به زمانبندی وسایل نقلیه با مجاز بودن تعویض وسایل نقلیه متفاوت می این مقاله 

باشد. همچنین تعداد مسافران ن جریمه )هزینه( به ازای یک دقیقه زمان انتظار مسافران در هر ایستگاه میدر نظر گرفت

در هر ایستگاه دارای کران باال و پایین هستند. زمان انتظار مسافران در هر ایستگاه از حدود مشخص شده نباید بیشتر یا 

باشد. مدل ریاضی با ان انتظار مسافران و تعداد وسایل نقلیه میکمتر باشد. بنابراین تابع هدف اصلی کمینه نمودن زم

 پردازیم.است که در ادامه به تشریح کامل مدل میاستفاده از نرم افزار گمز انجام شده 

 تشریح مسأله -2

سافران گردد؛ از طرفی  شلوغی زیاد و در نتیجه کاهش راحتی م سافران بیش از حد ظرفیت اتوبوس باعث  شدن م سوار

ونقل عمومی شاادن مسااافران کمتر از حد ظرفیت اتوبوس باعث هدر رفتن انر ی و ناکارآمدی ساایسااتم حمل سااوار

شان دادهمی ستاندارد که تراکم جمعیتی کمی را در خود گردد. تحقیقات ن صرفی در یک اتوبوس ا ست میزان انر ی م ا

 20هایی که دارای بوسها با مینیی این اتوبوسمگا ول در هر کیلومتر است. جایگزین 0.91است برابر است با جای داده

شود. مگا ول می 0.51نفری را در خود دارند، باعث کاهش مصرف انر ی به اندازه  1۴صندلی هستند و تراکم جمعیت 

این وجود اساااتفاده از یک اتوبوس بزره که به اندازه حداکظر ظرفیت خود مساااافر دارد به مراتب ساااودآورتر از دو با 

ستفاده از اتوبوسمینی ست؛ همچنین ا ستفاده از چندین های دوطبقه نیز میبوس ا شوند. درنتیجه ا توانند کارامد واقع 

 [1]اهنگی بهتر بین تقاضا و ظرفیت کمک کند. تواند به همبندی میوسیله نقلیه متفاوت در یک زمان

ستم برنامه سی صلی در  سئله ا شکیل یک جدول زمانریزی اتوبوسم ست که از آن برای تعیین ها، ت بندی مطلوب ا

گیری شود. در تصمیمزمان سفر از طریق تمامی وسایل نقلیه از ایستگاه اول با درنظر گرفتن حجم مسافران استفاده می

شود تا رضایت شرکترنامهبرای این ب رانی و همچنین رضایت مسافران جلب شود که این های اتوبوسریزی باید سعی 

پ یر اساات. در این مقاله، سااازی زمان انتظار مسااافران امکانها و حداقلدو از طریق تعیین تعداد منطقی ساافر اتوبوس

گرفتن زمان واقعی سفر، تابع توزیع ورودهای مسافران  ونقل شهری با درنظرریزی بهینه حملتمرکز بر ایجاد یک برنامه

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 [2] است.به ایستگاه و محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه بوده

 [3] .تواند به کاهش اندازه ناوگان مورد نیاز کمک کندتعویض نوع وسیله نقلیه توسط وسیله نقلیه دیگر می

برای کاهش مصرف سوخت، کاهش تردد بین شهری، ترافیک و ازدحام، افزایش پاکیزگی هوا و....زمانبندی وسایل 

های غیر آید. بنابراین انتخاب وسایل نقلیه مناسب و همچنین تعویض وسایل نقلیه با ظرفیتنقلیه امری مهم بشمار می

س سازی زمان انتظار م ست. حداقل  سیار با اهمیت ا سان، ب ضایت عمومی از ناوگان یک ستگاه، باعث افزایش ر افران در ای

 شود. حمل و نقل شهری می

ای به عنوان جریمه در نظر گرفته شااده اساات که به ازای یک برای کاهش زمان انتظار مسااافران، هزینهبنابراین 

شود.  ستگاه، باید اعمال  سافر در ای ستگاه بادقیقه انتظار م سافر در هر ای شد. زمان انتظار م ید بین حدود باال و پایین با

سافران ح سیله نقلیه، ظرفیت مخصوص به اتعداد م شند. هر و شخصی با ستگاه نیز باید در کران باال و پایین م ضر در ای

خود را دارد که باید به طور بهینه از این ظرفیت استفاده شود. به عنوان مظال اگر وسیله نقلیه با صندلی خالی شروع به 

ای که بیشااتر از تعداد و همچنین وساایله نقلیهشااود. هزینه زیادی از قبیل مصاارف سااوخت اسااتفاده میحرکت کند، 

سیله نقلیه میصندلی شلوغی و ضایت عمومی و  سوار کند، باعث کاهش ر سافر  سیله هایش م شود. بنابراین زمانبندی و

 باشد. مفید مینقلیه نسبت به حجم آن و تعداد مسافران در هر ایستگاه بسیار کاربردی و 
در عوض،  دهد.الیه منطقی شامل مسیرها و جدول زمانی مشخص است، اما جریان واقعی وسیله نقلیه را نشان نمی

. در واقع الیه منطقی، وجود ارتباط بین یک گره و گره بعدی را نشااان کنداتصاااالت منطقی بین ساافرها برقرار می

زیرا زمان انتظار الیه حمل و نقل برخ ف الیه منطقی، نمایانگر جریان واقعی وسیله نقلیه در شبکه است. دهد. می

 أله به شرح زیر استزها و پارامترهای مسمتغیرگیرد. مسافر را نیز در نظر می

 

 اطالعات مسأله -1. 2
 

 اطالعات مسأله :1جدول 
m 𝐴𝐿𝑚های منطقی برای سفر مجموعه کان

 Tt جدول زمانی 
𝑘 𝐴𝑇الیه حمل و نقل برای وسیله نقلیه نوع 

𝑘  𝑚 سفر 
𝑘 𝐴𝑇𝑚با وسیله نقلیه نوع  mهای حمل و نقل برای سفر کمان

𝑘  𝑘 𝑉𝑇مجموعه وسیله نقلیه نوع  
𝑖𝑗 𝐶𝑖𝑗هزینه مسیر   𝑘 𝑣𝑘ظرفیت وسیله نقلیه نوع  

 N ها(ها )ایستگاهمجموعه گره 𝐶1𝑖 به ازای یک دقیقه 𝑖هزینه انتظار هر مسافر در ایستگاه 
 𝑖𝑗 𝑙𝑖𝑗حد پایین کمان  𝑖 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝑖)حد پایین تعداد مسافران در ایستگاه 
 𝑖𝑗 𝑢𝑖𝑗حد باالی کمان  𝑖 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑖)حد باالی تعداد مسافران در ایستگاه 

 𝐴𝐿 های منطقیمجموعه کمان 𝑖 𝑙𝑜𝑤(𝑖)حد پایین زمان انتظار مسافران در ایستگاه 
 𝑖 𝑢𝑝(𝑖)حد باالی زمان انتظار مسافران در ایستگاه  m 𝑐𝑎𝑝𝑚تعداد کل مسافران جابجاشده در سفر 

 

 

 مسأله هایمتغیر :2جدول 
𝑥𝑖𝑗 شوند.جابجا می  𝑗 به ایستگاه 𝑖تعداد وسایل نقلیه که از ایستگاه   

𝑖 𝑦𝑖تعداد مسافران در ایستگاه   
 𝑖 𝑡𝑖ایستگاه زمان انتظار مسافران در 

 𝑒 تعداد صندلی خالی در وسیله نقلیه
𝑥𝑗𝑖 شوند.جابجا می   𝑖به ایستگاه 𝑗تعداد وسایل نقلیه که از ایستگاه   
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 مدل ریاضی مسأله -2. 2

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝐴

𝑥𝑖𝑗 + ∑ 𝐶1𝑖

𝑖∈𝐴

𝑡𝑖𝑦𝑖 + 𝑒                                            (1) 

𝑠. 𝑡. 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖:(𝑖,𝑗)∈𝐴

− ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑖:(𝑗,𝑖)∈𝐴

= 0   ∀𝑗 ∈ N                                          (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖:(𝑖,𝑗)∈𝐴𝐿

− ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑖:(𝑗,𝑖)∈𝐴𝐿

= 0   ∀𝑗 ∈ N                                       (3) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖:(𝑖,𝑗)∈𝐴𝑇
𝑘

− ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑖:(𝑗,𝑖)∈𝐴𝑇
𝑘

= 0   ∀𝑘 ∈ 𝑉𝑇,   ∀𝑗 ∈ N                   (4) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖:(𝑖,𝑗)∈𝐴𝑇𝑚
𝑘𝑘∈𝐾

≥  ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖:(𝑗,𝑖)∈𝐴𝐿𝑚

𝑐𝑎𝑝𝑚   ∀𝑚 ∈ Tt                     (5) 

∑ ( ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑣𝑘 − ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑐𝑎𝑝𝑚

(𝑗,𝑖)∈𝐴𝐿𝑚(𝑖,𝑗)∈𝐴𝑇𝑚
𝑘𝑘∈𝑉𝑇

)

𝑚∈𝑇𝑡

= 𝑒                  (6) 

𝑙𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑢𝑖𝑗    ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴                                                           (7) 

𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟(𝑖) ≤ 𝑦𝑖 ≤ 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟(𝑖)                                                           (8) 
𝑙𝑜𝑤(𝑖) ≤ 𝑡𝑖 ≤ 𝑢𝑝(𝑖)                                                                       (9) 
𝑥𝑖𝑗 ≥ 0   and  integer                                                                 (10) 

𝑦𝑖 ≥ 0   and  integer                                                                  (11) 
 

ها شود، مسأله به صورت باال مدل شده است. با استفاده از  نرم افزار گمز و با توجه به پارامترهمانطور که مشاهده می

 شود.حال به تشریح روابط پرداخته می های مسأله، مدل حل شد.و ورودی

 مدل ریاضی مسأله -3. 2

سازی است و تعداد وسایل نقلیه و به تبع هزینه آن باید کمینه شود. که تابع هدف از نوع کمینهدهد نشان می 1رابطه

، زمان انتظار مسافران در هر ایستگاه و به تبع آن جریمه زمان انتظار مسافر در هر 1همچنین در قسمت دوم رابطه 

 ایستگاه به ازای یک دقیقه، باید کمینه شود. 

به  𝑗 ایستگاه تعداد وسایل نقلیه ازباید با   𝑗به ایستگاه  𝑖ایستگاه  است که تعداد وسایل نقلیه از ، نمایانگر این2رابطه 

، نمایانگر این است که در 3رابطه . های خروجی برابر است(های وروردی با جریانیعنی جریان) برابر باشد 𝑖ایستگاه  

برابر  𝑖به ایستگاه   𝑗 ایستگاه تعداد وسایل نقلیه ازباید با   𝑗ستگاه به ای 𝑖ایستگاه  کمان منطقی، تعداد وسایل نقلیه از

شود. این محدودیت برای موردی که تعویض وسیله های انواع وسایل نقلیه میمیکس شدن جریانمانع  ،۴محدودیت باشد.

زیرا تنها یک حمل و نقل در هر سفر وجود دارد و ساختار شبکه نیازی به این محدودیت ندارد.  نقلیه ندارد، الزم نیست

 ظرفیت برنامه ریزی شده را که بزرگتر یا مساوی با یک سفر  شده به( ظرفیت وسایل نقلیه اختصاص یافته 5محدودیت )

نوع وسیله یک دقیقاً از  چونالزم نیست  کند. برای مورد بدون تعویض وسیله نقلیه این محدودیتتضمین میرا  است

های خالی را بر روی وسایل معرفی شده است تا صندلی 6در محدودیت  e عنصر شود.استفاده میریزی شده نقلیه برنامه

در صورت عدم تعویض وسایل نقلیه، برابر صفر  m برای سفر .نشان دهد ،دهندهای حمل و نقل را ارائه میکماننقلیه که 

کند، اگرچه های حمل و نقل جلوگیری میکمان به تابع هدف، در مرحله اول از استفاده از e د بود. اضافه کردنخواه

سفر مربوطه وجود ندارد، و در مرحله دوم در صورت عدم نیاز از اختصاص ظرفیت بیش از حد  کمانهیچ جریان در 
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د تعداد کل وسایل نقلیه را کاهش داده و بنابراین هزینه توانکند. تعویض وسایل نقلیه میبزره به یک سفر جلوگیری می

توسط وسیله نقلیه از  1Kv با ظرفیت 1K یک وسیله نقلیه از نوعاگر  برنامه وسیله نقلیه را کاهش دهند. با این حال،

مرزهای تعیین با  7محدودیت . های خالی بیشتری وجود خواهد داشتشود، صندلیاداره  1K> v2Kv با ظرفیت 2K نوع

محدودیت . مشخص نموده که تعداد وسایل نقلیه باید در محدوده مشخص باشند)حد باالیی(  iju )مرز پایین( و ijl جریان

، نماینگر کران باال و پایین برای 9دهد. محدودیت تعداد مسافران در هر ایستگاه را بین حدود باال و پایین قرار می  8

الزم است زیرا بدیهی است وسایل بسیار مهم و  11و  10دهد. محدودیت ه را نشان میمدت زمان انتظار مسافر در ایستگا

 و باید حتما عدد صحیح باشند.  های کسری تقسیم شوندتوانند به جریاننمیو تعداد مسافران نقلیه 
 و تحلیل حساسیتمدل  حل -3

 25.1.2 در گمز ور نایستگاه  3و در نظر گرفتن  ۴و  3برای بررسی صحت مدل، مظال عددی با اط عات جداول 

  سازی و حل شده و جواب حاصل از تحلیل حساسیت در ذیل آورده شده است.پیاده

 𝑗تا  𝑖هزینه مسیر  :3جدول 

𝑗3 𝑗2 𝑗1  
35 25 25 𝑖1 
40 45 52 𝑖2 
32 52 33 𝑖3 

 برخی پارامترهای مسأله :4جدول

3 2 1  
250 200 100 𝑐𝑎𝑝𝑚 
30 20 10 𝑣𝑘  
18 13 15 𝐶1𝑖 

 نتیجه مدل ریاضی در گمز :5جدول

 2۴7 25.1.2جواب بهینه در گمز 

 CAPتحلیل حساسیت پارامتر  :6جدول
  3M 2M 1M مقدار تابع هدف

 مقدار اولیه 100 200 250 2۴7
 تغییر یافتهمقدار  300 600 750 2۴7

 V(k)تحلیل حساسیت پارامتر  :7جدول
  K3 K2 K1 مقدار تابع هدف

 مقدار اولیه 10 20 30 2۴7
 مقدار تغییر یافته 20 ۴0 60 2۴7

 i1Cتحلیل حساسیت پارامتر  :8جدول
  i3 i2 i1 مقدار تابع هدف

 مقدار اولیه 15 13 18 2۴7
 مقدار تغییر یافته 30 26 36 ۴9۴

 یابد.افزایش می 1591به  2۴7ها از سه به پنج، مقدار تابع هدف از ازای تغییر در تعداد گرهبه همچنین 

 بندیو جمع گیرینتیجه -4

های غیر یکسان، بسیار با انتخاب وسایل نقلیه مناسب و همچنین تعویض وسایل نقلیه با ظرفیتهمانطور که گفته شد، 
اهمیت است. حداقل سازی زمان انتظار مسافران در ایستگاه، باعث افزایش رضایت عمومی از ناوگان حمل و نقل شهری 

 شود. می
نقلیه متفاوت پرداخت. نوآوری پیاده شده در  پژوهش حاضر به زمانبندی وسایل نقلیه با مجاز بودن تعویض وسایل

مدل، در نظر گرفتن تعویض وسایل نقلیه و جریمه )هزینه( به ازای یک دقیقه زمان انتظار مسافران در هر ایستگاه است. 
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د همچنین تعداد مسافران در هر ایستگاه دارای کران باال و پایین هستند. زمان انتظار مسافران در هر ایستگاه از حدو

مشخص شده نباید بیشتر یا کمتر باشد. بنابراین تابع هدف اصلی کمینه نمودن زمان انتظار مسافران و تعداد وسایل نقلیه 

تحلیل حساسیت دراین  . رسید 2۴7حل شده است که به جواب  25باشد. مدل ریاضی با استفاده از نرم افزار گمز می

  یابد.تابع هدف مسأله افزایش می، i1C و همچنین دو برابر نمودن هاگاهبا افزایش تعداد ایستمدل حاکی از آن است که 

 مراجع -5
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   موردي مطالعه یک: نشگاهیدا دروس يمانبندز مسئله ايبر صفر و یک ریاضی لمدیک ارائه 
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 چكیده

صورت تخصیص دروس به مقاطع زمانی با است که ب بندیزمانهای ین حوزههای دانشگاهی یکی از پرکاربردترکالس بندیزمان
های خاص شود. این مسئله برای هر موسسه آموزشی با توجه به مطلوبیتهایی تعریف میتوجه به منابع و درنظرگیری محدودیت

 بهکشورهای مختلف و اهمیت بررسی آن، پس از اشاره به پیشینه پژوهش در شود. در این پژوهش آن موسسه متفاوت بیان می
ها پرداخته شده و در پایان روی برنامه گروه مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد کالس بندیزمانمدلسازی صفرویک مسئله  یف وتعر
 حل دقیقی برای مسئله بدست آوریم. ایمافزاری مدل توانستهاز حل نرمدست آمده سازی شده است. براساس نتایج بهپیاد

 .یک و ها؛ مدلسازی صفرها؛ مطلوبیتمحدودیت ؛ مقاطع زمانی؛بندیزمانکلمات کلیدي: 

 مقدمه -1

های ریزی است که در حوزهقیق در عملیات در زمینه برنامهیکی از مباحث مهم تح (Time Tabling) بندیزمانتعیین جداول 

ها جایی که در دانشگاهز آنرود. اکار میزشی و رویدادهایی از این قبیل بهای راهنمایی، مسابقات ورریزی حرکت قطارها، چراغبرنامه

ای دارد در این مقاله به این حیطه ها و افزایش رضایت کارکنان و دانشجویان اهمیت ویژهریزی برای از بین بردن تداخلامهنیز برن

گسترش  باشد. باها میدروس دانشگاه امروزه یکی از مشکالت کارکنان آموزش دانشگاه بندیزمانشود. طراحی جدول پرداخته می

نام دانشجویان نیاز به یک برنامه که بتواند نیاز جامعه دانشگاهی کشور را برآورده نماید بیش از پیش های تحصیلی و ثبترشته

بع و نیروی انسانی تعریف ها و دیگر موسسات را تخصیص وظایف به مناریزی درسی دانشگاهشود. برگس و همکاران برنامهدیده می

ریزی هر موسسه حالت شود بنابراین برنامهچون این تخصیص محدود به قوانین کلی و مقررات موسسه مزبور می [.1] کنندمی

دروس دانشگاهی در حدود نیم قرن گذشته انواع زیادی از مسائل جداول  بندیزمانخاص خود را دارد. باتوجه به پیچیدگی مسئله 

 ظر و قیدها و روش حل متفاوت اند.زمانی پیشنهاد شده که از نظر نوع سازمان موردن

داسکالکی از جمله کسانی . [2]ستهای دبیرستانی وود مدلی غیرخطی ارائه نموده اکالس بندیزماندر زمینه  1۹۹۸در سال 

های دبیرستان مربوط به کالس بندیزمانهای بسیار نموده است. وی ابتدا مسئله است که در مدل عدد صحیح کالس درس تالش

های دانشگاهی پیشنهاد کرد و سپس آن را به صورت مطالعه کالس بندیزمانو مدل عدد صحیح را برای مسئله [ ۳] نمود را حل

های کالس بندیزمانه ل. چندی بعد در ایران نیز پژوهشی با عنوان مدل عدد صحیح برای مسئ[۴] سازی نموده استموردی پیاده

. یک گام فراتر از آن را [۵] یرکبیر توسط زنجیرانی فراهانی و حاجی یخچالی انجام شددانشگاهی و مطالعه موردی در دانشگاه ام

. الیاکوب و شرالی [۶] ریزی ریاضی برداشتندای برنامهسازی دومرحلهبه کمک مدل علیرضایی و همکاران برای بهبود این مسئله

ریزی . رنجبر و رستمی با استفاده از یک مدل برنامه[۷] ریزی عدد صحیح مختلط برای این مسئله پیشنهاد دادندیک مدل برنامه

اند و در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی ریزی درسی دانشگاه طراحی کردهعدد صحیح خطی، مدلی را برای مسئله برنامه

را با توجه به  UTPE . برگس و همکاران به صورت موردی برنامه درسی دپارتمان آمار دانشگاه[۸] سازی کردندمشهد پیاده

دو مدل . [1] اندریزی صفر و یک در مدت کوتاهی تهیه کردهتمایالت اساتید و قواعد کلی دپارتمان با استفاده از یک مدل برنامه
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. مقدسی [۹] ای مقایسه شده انده شده و این دو مدل در مقالهارائ 2۰1۵ و اسماعیلیان در سال عدد صحیح خطی توسط عبداللهی

 .[1۰] با مدل ریاضی غیرخطی مورد مطالعه قرار داد روی یک نمونهنیز این مسئله را  رستمی

مقطع زمانی ثابت و زوج ترم و تخصیص هایی نظیر عدم تداخل دروس همایم با درنظرگیری محدودیتی کردهدر این تحقیق سع

کارایی پاسخ به دست آمده از  Time Tablingهای کلی مسئله ، عالوه بر محدودیتها عددی فرد استبه دروسی که واحد آنو فرد 

 گیری شده است.حل و گزارش GAMSریزی در پایان، مدل با نرم افزار به منظور افزایش سرعت روند برنامه مدل را بیشتر کنیم.

 مسئله تعریف -2

 گرفتن نظردر  با هفتگی برنامه مشخص از یهانمابه ز نشگاهیدروس دا تخصیص یندآفر "صورت بدرس  یهاسکالیمانبندز مسئله

 مؤثر ضاار مسئله یندر ا شیزموآ تمؤسسا افهدا لمعمو ربطو. گرددیم تعریف "دروس  ئهارا زنیا ردمو تمکاناو ا مناسب سکال

 .میپردازیمسئله م نیا قیدر ادامه به تحق ،باشدمی لقبو قابل ابجو یکآوردن دست بو  یتودمحد

برای هر ورودی براساس  ترمشوند. دروس همظر درنظر گرفته میتعدادی دروس از میان چارت ترمی برای ارائه در ترم موردن

ای برابر تعداد جلسات یک درس در بازه دوهفته همچنین، شوند و نباید تداخل داشته باشند.دانشجویان مشخص می چارت ترمی

هر استاد دارای برنامه زمانی حضور در دانشگاه و  . عالوه بر این،درس در چارت گروه است با تعداد واحد تخصیص داده شده به

رای امکانات هر کالس دا الزم به ذکر است طور مناسب به دروس اختصاص یابد.باشد که باید بی میمتخصص در ارائه دروس خاص

های زمانی بازه قابل توجه است که ا تخصیص یابند.ههای موردنیاز آنطور مناسب به دروس براساس ویژگیمشخصی است و باید ب

 شوند.در هر روز هستند که جلسات در آن ساعات برگزار می

 ریزي صفر و یکمدل برنامه -3

ارائه شده از مدل  یهااز مدل یارائه شده است. بعض یمختلف یهاها مدلدانشگاه یهاکالس بندیزمانحل مسئله  یبرا

هر  یهایژگیمطابق با و یدانشگاه یهاکالس بندیزمان. مسئله یرخطیاز مدل غ یاند و بعضاستفاده کرده حیعدد صح

ارائه شده از  یدرس دانشگاه یهاکالس بندیزمانمسئله  یبرا یلک یهاوجود مدل نیبا ا باشد،یدانشگاه متفاوت م

روش  کیشده اند. در ادامه  یممنوعه و ... تاکنون بررس یجستجو ای کیژنت تمیجمله مدل گسسته، استفاده از الگور

الزم به ذکر است که این مدل تابع هدف ندارد و به همین  شده است. یمسئله ارائه و بررس نیا یبرا کیصفر و  یمدلساز

 دلیل تابع هدف عدد ثاتی همانند صفر در نظر گرفته شده است. 

 هاي مدلمجموعه -1. 3

E :هامجموعه هفته A :عه دروسمجمو 
D :هر هفته یمجموعه روزها K : درس کیجلسات 
P :روز کی یزمان یهابازه R :هامجموعه کالس 

LR :هستند. ازمندین تایبه د سیتدر یکه برا یمجموعه دروس AR :پروژکتور تاید یدارا یهامجموعه کالس 
N :دیمجموعه اسات Mمجموعه اساتید عضو هیات علمی : 
k تا عدد بزرگترین جلسه 1یک کالس از : مجموعه جلسات  

 ، پارامترها و جداول وروديمقادیر -2. 3

MR :دارند. پرژکتورکه  ییهاتعداد کالس jV : تعداد جلسات درسj 
iU :ممنوع شده روز  یزمان یهابازهi jfH : دروسj  وf ریخ ایترم هستند هم 

itnS : استادn  در روزi یدر بازه زمان t  ریخ ایحضور دارد jnC : استادn ارائه درس  ییتواناj  ریخ ایرا دارد 
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 متغیرهاي مدل -3. 3

 i روز wدر هفته   jام درس  kاست که جلسه  نیا انگریب ردیرا بگ کیکه مقدار  یدر صورت  wijktanX  ینریبا ریمتغ
 .شودیارائه م nو توسط استاد  aدر کالس  t یبازه زمان

 .ردیگیم کیاختصاص داده شود مقدار  nبه استاد   jاست و اگر درس  یاصل ریوابسته به متغ jnY یکمک ریمتغ

و  aکالس  و jبه درس  iاز روز  t یکه بازه زمان یصورتاست و در یاصل ریوابسته به متغ زین ijtanYY یکمک ریمتغ

 .ردیگیم کیداده شود مقدار  صیتخص nاستاد 

 هامحدودیت -4. 3

(1) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑛 ∈ 𝑁, ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 ≤ 1

𝑎∈𝑅𝑘≤𝑉𝑗𝑗∈𝐴,𝐶𝑗𝑛=1

 

(2) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝐴, 𝑓 ∈ 𝐴, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑗

≠ 𝑓, 
∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛

𝑘≤𝑉𝑗𝑛∈𝑁,𝐶𝑗𝑛=1𝑎∈𝑅

+ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑓𝑘𝑡𝑎𝑛

𝑘≤𝑉𝑗𝑛∈𝑁,𝐶𝑗𝑛=1𝑎∈𝑅

≤ 𝐻𝑗𝑓 + 2(1 − 𝐻𝑗𝑓) 
(۳) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑎 ∈ 𝑅, ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛

𝑛∈𝑁,𝐶𝑗𝑛=1

≤ 1

𝑘∈𝑉𝑗𝑗∈𝐴

 

(۴) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑛 ∈ 𝑁, ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 ≤ 𝑆𝑖𝑡𝑛

𝑎∈𝑅𝑘≤𝑉𝑗𝑗∈𝐴,𝐶𝑗𝑛=1

 

(۵) ∀𝑗 ∈ 𝐴, 𝑘 ≤ 𝑉𝑗, ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 = 1

𝑛∈𝑁,𝐶𝑗𝑛=1𝑎∈𝑅𝑡∈𝑃𝑖∈𝐷𝑤∈𝐸

 

(۶) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑘 ≤ 𝑉𝑗, 𝑙 ∈ 𝐿𝑅, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑎

∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝐶𝑗𝑛 = 1, 
∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 ≤ 𝑀𝑅

𝑏∈𝐴𝑅

 

(۷) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 = 0

𝑛∈𝑀,𝐶𝑗𝑛=1𝑎∈𝑅𝑡∈𝑃𝑘≤𝑉𝑗𝑗∈𝐴

 

(۸) ∀𝑗 ∈ 𝐴, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝐶𝑗𝑛 = 1, ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 = 𝑉𝑗 × 𝑌𝑗𝑛

𝑎∈𝑅𝑡∈𝑃𝑘≤𝑉𝑗𝑖∈𝐷𝑤∈𝐸

 

(۹) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝐴, 𝑘 ≤ 𝑉𝑗, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑎

∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝐶𝑗𝑛 = 1, 
𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 ≤ 𝑌𝑗𝑛 

(1۰) ∀𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝐴, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑎 ∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝐶𝑗𝑛

= 1, 
∑ ∑ 𝑋𝑤𝑖𝑗𝑘𝑡𝑎𝑛 = 2 𝑌𝑌𝑖𝑗𝑡𝑎𝑛

𝑘≤(
𝑉𝑗

2
)+1

𝑤∈𝐸

 

(11) ∀𝑤 ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝐷, 𝑗 ∈ 𝐴, 𝑘 ≤ 𝑉𝑗, 𝑡 ∈ 𝑃, 𝑎

∈ 𝑅, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝐶𝑗𝑛 = 1, 
𝑋𝑤𝑖𝑗1𝑡𝑎𝑛 + 𝑋𝑤𝑖𝑗2𝑡𝑎𝑛 ≤ 𝑌𝑌𝑖𝑗𝑡𝑎𝑛 

تواند در یک روز و یک بازه زمانی بیش از عبارتی یک استاد نمیپذیر نیست بهامکانتداخل برنامه اساتید ( 1در محدودیت )

 کیروز و در  کیدر  دینبا شوندیترم محسوب مکه طبق چارت هم یدروس( اشاره دارد که 2محدودیت ) یک درس ارائه دهد.

د، این کالس ارائه نشو کیدرس در  کیاز  شیب یبازه زمان کیدر  یعنی ستیها ممکن نداخل برنامه کالست باشند. یبازه زمان

 ایبر ساتیدا که هایینماز به توجه با باید دروسبرنامه بندی زمان( ۴شود. در محدودیت )( انجام می۳موضوع توسط محدودیت )

بندی ها حتما زمانجلسات آن یدروس و تمام یتمامکند که ( بیان می۵محدودیت ) .باشد نداداده ئهارا زشموآ به نشارحضو

 یهادوره( ۷شود. محدودیت )( بررسی می۶که این موضوع توسط محدودیت ) درس موجود باشد ازیشوند.کالس با امکانات موردن

( ۹محدودیت ) شود.میداده  صیاستاد تخص کیدرس به  کیتمام جلسات ( ۸کند. در محدودیت )را حذف میممنوعه  یزمان
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 کیدو جلسه از  در دوهفته هردارد ( بیان می1۰محدودیت ) آورده شده است. (۸)متغیر کمکی برای محدودیت  منظور تعریفبه

 و بقیه جلسات بصورت تخصیص در هفته زوج یا فرد بیان شود. شود یزیرزمان ثابت و در کالس ثابت برنامه کیدرس به صورت 

 آورده شده است. 1۰یت منظور تعریف متغیر کمکی برای محدودبه( 11محدودیت )

 يمطالعه مورد -4

های واقعی مربوط به نیمسال داده GAMSافزار پس از نگارش مسئله در نرم به منظور بررسی توانمندی مدل ارائه شده

افزار داده شده و نتایج به دست آمده در جدول گروه مهندسی صنایع دانشگاه دولتی بجنورد به نرم ۹۸-۹۹دوم تحصیلی 

  مشاهده است.قابل  2و  1

 هاي فردافزار براي هفتهخروجی نرم: 1جدول 

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یكشنبه شنبه هفته فرد

مقطع 

 زمانی
 درس استاد درس استاد درس استاد درس استاد درس استاد کالس

۸-1۰ 

1۰۸ W MIS P  1ریاضی W MIS C تولید V محاسبات 

2۰۳ O جبر خطی H احتمال G 
کنترل 

 پروژه
G 

طراحی 

 آزمایش
  

2/۳۰۴ P  1ریاضی Q  2ریاضی S معادالت I 
بهینه 

 سازی
  

1۰-12 

1۰۸     C 
اقتصاد 

 مهندسی
O جبر خطی D حسابداری 

2۰۳ J آمار   J آمار R  2اقتصاد   

2/۳۰۴ Y  1فیزیک     C تولید   

1۳:۳۰ 
- 

1۵:۳۰ 

1۰۸   G 
 بندیزمان

 پروژه
      

2۰۳ I  1تحقیق Y  1فیزیک       

2/۳۰۴   Z  2فیزیک G 
طراحی 

 آزمایش
    

1۵:۳۰ 
- 

1۷:۳۰ 

1۰۸ A 
تصمیم 

 گیری
R  2اقتصاد H 

کنترل 

 کیفیت
M 

شبیه 

 سازی
  

2۰۳ U ارگونومی G 
 بندیزمان

 پروژه
B مبانی برق E 

ارزیابی کار 

 و زمان
  

2/۳۰۴   U 
ایمنی و 

 بهداشت
L روش تولید I  1تحقیق K مدیریت 

1۷:۳۰ 
- 

1۹:۳۰ 

1۰۸ F موجودی B مبانی برق N نت   T استاتیک 

2۰۳ N نت U 
ایمنی و 

 بهداشت
T استاتیک   E  2تحقیق 

2/۳۰۴ U ارگونومی X 
طراحی ایجاد 

 صنایع
L 

کنترل 

 عددی
E  2تحقیق A 

تصمیم 

 گیری

و  2۶تا  1استاد به صورت  2۶و  ۳۴تا  1درس کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه صنایع به صورت  ۳۴مجموعه 

اند. هر سه کالس دارای سیستم دیتا پروژکتور به مدل داده شده ۳تا  1به صورت  2/۳۰۴و  2۰۳و  1۰۸های کالس

، 1۰-۸مقطع زمانی در روز وجود دارد که شامل  ۵عضو هیات علمی هستند.  1۹و  1۷، 1۶، 1۵، ۹، ۸، ۷استاد  هستند.
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روز کاری )شنبه تا چهارشنبه( دارد.  ۵باشند. هر هفته می 1۹:۳۰-1۷:۳۰و  1۵:۳۰-1۷:۳۰، 1۳:۳۰-1۵:۳۰، 1۰-12

 2۶تا  1( اساتید به ترتیب 2( و )1، زوج بدست آمده است. در جداول )2، فرد و هفته 1ای به صورت هفته برنامه دوهفته

 اند.نمایش داده شده Zتا  Aوف با حر

 هاي زوجافزار براي هفتهخروجی نرم: 2جدول 

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه زوجهفته 
مقطع 
 زمانی

 درس استاد درس استاد درس استاد درس استاد درس استاد کالس

۸-1۰ 

1۰۸ W MIS P  1ریاضی C 
اقتصاد 
 محاسبات V 2 ریاضی Q مهندسی

2۰۳ O 
جبر 
 G احتمال H خطی

کنترل 
 G پروژه

طراحی 
 آزمایش

  

2/۳۰۴ S معادالت Q  2ریاضی S معادالت I 
بهینه 
 سازی

  

1۰-12 
1۰۸   M شبیه سازی C 

اقتصاد 
 H مهندسی

کنترل 
 حسابداری D کیفیت

2۰۳     J آمار R  2اقتصاد   
2/۳۰۴ Y  1فیزیک   D حسابداری C تولید   

1۳:۳۰ 
- 

1۵:۳۰ 

1۰۸ Z  2فیزیک G 
 بندیزمان

   موجودی F بهینه سازی I پروژه

2۰۳ I  1تحقیق         

2/۳۰۴   Z  2فیزیک   G 
کنترل 
 پروژه

  

1۵:۳۰ 
- 

1۷:۳۰ 

1۰۸     H 
کنترل 
 M کیفیت

شبیه 
 L سازی

کنترل 
 عددی

2۰۳   L روش تولید   E 
ارزیابی کار 

 و زمان
  

2/۳۰۴   X 
طراحی 

 ایجاد صنایع
L روش تولید H احتمال K مدیریت 

1۷:۳۰ 
- 

1۹:۳۰ 

1۰۸ F موجودی B مبانی برق N نت     

2۰۳   U 
ایمنی و 
 E استاتیک T بهداشت

ارزیابی کار 
 2تحقیق  E و زمان

2/۳۰۴ U ارگونومی X 
طراحی 

 L ایجاد صنایع
کنترل 
 عددی

  A 
تصمیم 
 گیری

 بندينتیجه و جمع -5

بر است نیاز به یک ابزار گیرد و هزینهدروس دانشگاهی در ابتدای هر ترم زمان زیادی می بندیزمانتوجه به اینکه با

ها، خروجی مدنظر را به کاربر ارائه دهد. در این مقاله به بررسی و شود که با دریافت ورودیگیری حس میتصمیم

ل فوق قادر به ارائه جواب دقیق برای مسئله است و با هزینه های درسی پرداختیم. مدسازی مسئله تخصیص کالسمدل

تواند این سیستم را با تخصیص ضریب پژوهشگر عالقمند می رساند.اندکی کارکنان و دانشجویان را به اهداف خود می

 هزینه در تابع هدف بهبود بخشد.
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 چکیده

است،  دی دربرداشتهخسارات زیااند که از لحاظ جانی و مالی شدهبالیای طبیعی ها مجبور به مقابله با ست که انسانهاسال
راحی شبکه طباشد، ریزی پاسخ در این مواقع برای حذف یا کاهش اثرات منفی این حوادث ضروری میبنابراین آمادگی و برنامه

 حیح مختلطریزی عدد صیک مدل برنامهدر این پژوهش  دیده دارد.امدادرسانی نقش بسیار مهمی در پاسخ کارآمد به افراد آسیب
 ین کار یکات. برای شده اس ارائه با درنظر گرفتن احتمال تخریب در مراکز توزیع شبکه بشر دوستانه استوارطراحی  برای جدید

زان شبکه، به حداقل رساندن میقل احداث و حمل و نهای شامل به حداقل رساندن کل هزینهای و چند هدفه مدل چند دوره
 آسیب دیده شده در مناطقداده ن انتقالو حداقل کردن حداکثر تعداد افراد ها در پناگاهکاالی امدادی رخ داده حداکثر کمبود 

رای ب. شده است رتیماس و سیم استفادهباستوار  برای مقابله با پارامترهای عدم قطعیت از رویکرد بهینه سازی  ،باشد. همچنینمی
  افزار گمز پیاده شده است.عددی در نرم  ئه شده یک مثالاار استوار بررسی کارایی مدل

  یابی تسهیالت.مکان ؛تخریباحتمال  ؛بهینه سازی استوار ؛امدادرسانی بشردوستانهطراحی شبکه  کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

 [. فقدان1] اندگرفته قرار تاثیر تحت نفر میلیون 2۵۰ از بیش و است شده برابر دو تاکنون 1۹۸۰ سال از طبیعی بالیای

و  یآمادگ یزیربرنامهبنابراین،  جانی زیادی شده است. باعث خسارت مالی و شهری بزرگ مناطق در کافی آمادگی

 و پیشگیرانه روش توسط تواندناپذیر، میاجتناب چند هر بالیا، مخرب اثرات [.2] است یواکنش به طور واضح ضرور

 حیاتی آن، وقوع از پس اول ساعت ۷2 در طبیعی فاجعه یک به واکنش هاییابد. برنامه کاهش مناسب آمادگی توسعه

و  ینگهدار یبرا نهیبه یهامکان جادیا مناسب است یطراح کی یزیمسائل مهم در مرحله برنامه ر[. یکی از 3است ]

 تیریمد ستمیس تیاست که بر مسئول یریگمیتصم یاصل دیکل ،یاضطرار یهاکردن پناهگاه هیدفع مواد منفجره و تسو

سازی و نگهداری اقالم امدادی، ساخت و ساز لیستی از عملیات تدارکاتی مثل تهیه، ذخیره .[4] گذاردیم ریتأثبحران 

های انسانی ها و آمادگی مراقبتای، تخلیه نواحی حادثه، باز کردن پناهگاهمنطقه و مرکزی اضطراری عملیات مراکز

. پیشرفت در [۵]یابی تسهیالت مرتبط هستندو مکان طور مستقیم با مباحث طراحی شبکهها بهارائه کردند که اغلب آن

 بازده و (زمان) پاسخ ،(کیفیت) ای بر سه بعد عملکرد عملیات امداد شامل اثربخشیزمینه تدارکات تاثیرات عمده

ل [، دو مدل برای طراحی شبکه امدادرسانی بشردوستانه ارائه دادند. در مد۷هانگ و همکاران ][. 6امداد دارد ] (هزینه)

یابی تسهیالت و توزیع کاالهای امدادی در شبکه ای درمورد اندازه و مکانها یک مدل احتمالی دو مرحلهاول آن

دهی تقاضا باید کند پوششپیشنهاد کردند و در مدل دوم یک مدل محدودیت شانس را گسترش دادندکه تضمین می

باشد. گویی و عدالت میت شانس بر پایه پاسختر باشد وگسترش محدودیاز یک احتمال از پیش تعیین شده بیش

 ها یک مساله چندهدفه را با رویکرددوجانبه امدادی را توسعه دادند. آنتأمین [، زنجیره ۸بزرگی امیری و همکاران ]

زمایشى
خه آ

نس

mailto:ghashghaei.ensie@ut.ac.ir
mailto:mohammad.dastoreh@ut.ac.ir
mailto:mohammad.dastoreh@ut.ac.ir


 

 

مینیمم  -2ماکزیمم کردن پوشش دهی تقاضا  -1بندی کردند که توابع هدف عبارتند از برنامه کاربردی هدف، فرمول

، یک مدل [۹]مینیمم کردن هزینه حمل و نقل، نگهداری و کمبود. دوین و همکاران  -3کردن هزینه احداث تسهیالت 

گیری قبل و بعد از ای را برای زنجیره تامین امدادرسانی بشردوستانه ارائه کردند که این مدل، تصمیماحتمالی دو مرحله

چنین میزان کاالی امدادی که باید ذخیره ای مراکز نجات و همموقعیت منطقهکند. در مرحله اول حادثه را مشخص می

چنین حمل و نقل شوند و همیابی میتری مکانکند و در مرحله دوم مراکز نجات به طور دقیقشود را مشخص می

حاسبه منطقی وجوی محلی را برای حل این مساله در مها یک الگوریتم جستشوند. آنکاالهای امدادی تعیین می

ریزی عدد صحیح مختلط تحت عدم قطعیت را برای شبکه مدل برنامه [، یک1۰همکاران ]یاحقی و  پیشنهاد دادند.

این پژوهش به بررسی  ها از روش مونت کارلو استفاده کردند.ها برای مقایسه شبکهزنجیره بشر دوستانه ارائه دادند. آن

ظر گرفتن احتمال تخریب در مراکز توزیع پرداخته شده است. برای این کار با درنطراحی شبکه بشر دوستانه استوار 

های شبکه، به حداقل رساندن میزان حداکثر ای و چند هدفه شامل به حداقل رساندن کل هزینهیک مدل چند دوره

رای مقابله با باشد. همچنین بکمبود و حداقل کردن حداکثر تعداد افراد منتقل داده نشده در مناطق آسیب دیده می

مطالعه حاضر به طراحی شبکه  پارامترهای عدم قطعیت از رویکرد بهینه سازی برتیماس و سیم استفاده شده است.

پردازد که عالوه بر در نظر گرفتن تابع هزینه به دنبال حداقل کردن حداکثر تعداد افراد انتقال داده رسانی میامداد

ظرفیت  این مدل درباشد.ها میکردن میزان حداکثر کمبود رخداده در پناهگاهنشده در مناطق آسیب دیده و حداقل 

توانند می ،صورت محدود درنظرگرفته شده است و هر زمان که مراکز توزیع دچار تخریب یا کمبود شوندمراکز تامین به

و با درنظر گرفتن حق لی ای و چند محصوبه صورت چند دوره این مساله.از مراکز تامین کاالی امدادی دریافت کنند

محدودیت سطح و  های باالنس موجودیتقدم و ضرورت کاالهای امدادی فرموله شده است. در این پژوهش محدودیت

در نظر گرفته شده است و هچنین برای مقابله با پارامترهای عدم قطعیت از رویکرد بهینه سازی استوار  سرمایه گذاری

 برتیماس و سیم استفاده شده است.

 تعریف مساله -2

و  هاجاده هب صدمه طریق از فاجعه و یا در اثر است های محدود و مراکز توزیع ممکنبا ظرفیت کنندگانتامین

اجعه با یش از فپدچار تخریب شوند. اجزای زنجیره تامین امدادرسانی بشر دوستانه در حالت  های تاسیساتزیرساخت

 شود:طراحی می زیرصورت شکل در نظر گرفتن احتمال تخریب عموما به

 برای  یامدادرسان اقالم تامین برای عنوان مراکز ایمنرنگ بهزردهای مثلث :مراکز تامین اقالم امدادرسانی

فته شوند که کوپتر در نظر گرعنوان یک هلیتوانند بهاست. این نقاط می شده طراحی دیدهنواحی آسیب

 .عزام کنندیده اداز شهرهای نزدیک در کوتاه مدت به نواحی آسیب درشرایط فاجعه بتوانند منابع امدادی را

  باشد که در طی دهنده مراکز توزیع غیرقابل اعتماد مینشان سبز رنگغیرقابل اطمینان : مثلث 1مراکز توزیع

فاجعه احتمال تخریب در آن وجود دارد و در صورت اختالل در این مراکز یک مرکز تامین اقالم امدادرسانی 

 .کندها حمایت میاز آن

 محدود  با ظرفیت ها هستند که شامل تسهیالت موقتدهنده پناهگاهنشان نارنجی رنگ هایها: دایرهپناهگاه

 باشند.کنند، میبرای پناهندگانی که در زمان فاجعه مکان خود را تخلیه می

 [1۰]دباشناثر فاجعه میدیده در دهنده نواحی آسیبرنگ نشانآبی های دایره :دیدهمناطق آسیب. 

 
 

                                                           
1 Distribution Center 

زمایشى
خه آ

نس



 

 

 
 : شبکه امدادرسانی پیش از فاجعه با درنظر گرفتن احتمال تخریب1شکل شماره 

 هااندیس  

دیده: شمارنده مناطق آسیب  i 

ها: شمارنده پناهگاه j 

شمارنده مراکز تامین:  k 

 l: شمارنده مراکز توزیع

ها: شمارنده دوره t 

 m: شمارنده نوع کاالی امدادی

هااجتماع مراکز توزیع و پناهگاه:  h 

 پارامترها

t ها در دوره زمانی : هزینه حمل و نقل اقالم امدادی از مراکز تولید به پناهگاه cjkmt 

t دوره زمانی  ها در : هزینه حمل و نقل افراد از مناطق آسیب دیده به پناهگاه cijt 

t ها در دوره زمانی پناهگاه: هزینه حمل و نقل اقالم امدادی از مراکز توزیع به  cjlmt 

tهزینه حمل و نقل اقالم امدادی از مراکز تامین به مراکز توزیع در دوره زمانی :cklmt 

 ql: احتمال تخریب مراکز توزیع 

ها: هزینه احداث پناهگاه FSj 

 Fsdck: هزینه احداث مراکز تامین

 Fudcl: هزینه احداث مراکز توزیع 

ز توزیع: سطح سرمایه گذاری مراک n 

 wm: حق تقدم انواع کاالهای امدادی 

ها: ظرفیت پناهگاه capj 

 capkm: ظرفیت مراکز تامین 

 caplm: ظرفیت مراکز توزیع

 ai: تعداد افراد در مناطق آسیب دیده

 τ: فاصله تخلیه استاندارد
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ها: فاصله بین مناطق آسیب دیده و پناهگاه δij 

ی: فاکتور تبدیل اشخاص به اقالم امداد ffm 

رود: درصدی از ظرفیت کل مراکز توزیع که در اثر تخریب از بین می rcln 

 متغیرهای تصمیم

t ها در دوره زمانی : میزان کاالی امدادی انتقال داده شده از مراکز تامین به پناهگاه yjkmt 

t ها در دوره زمانی : میزان کاالی امدادی انتقال داده شده از مراکز توزیع به پناهگاه yjlmt 

t میزان کاالی امدادی انتقال داده شده از مراکز تامین به مراکز توزیع در دوره زمانی :yklmt 

t ها در دوره زمانی : میزان کاالی امددی انتقال داده شده از مراکز تامین به مراکز توزیع و پناهگاه ykhmt 

t در دوره زمانی  ها: میزان افراد انتقال داده شده از مناطق آسیب دیده به پناهگاه xijt 

هادیده به پناهگاه: متغیر باینری تخصیص مناطق آسیب zij 

 vk: متغیر باینری احداث مراکز تامین

 vln: متغیر باینری احداث مراکز توزیع 

ها: متغیر باینری احداث پناهگاه uj 

 Ilmt: سطح موجودی کاالی امدادی در مراکز توزیع در دوره زمانی 

یه کاالی امدادی در مراکز توزیع : سطح موجودی اول Ilm0 

ها در دوره زمانی : میزان تقاضای کاالی امدادی در پناهگاه djmt 

 

  مدل سازی مساله -3

min z1=∑ ∑ ∑ cijttji xijt+∑ ∑ ∑ ∑ cjkmttmkj yjkmt+∑ ∑ ∑ ∑ cjlmttmlj yjlmt+                                               (1)       

∑ ∑ ∑ ∑ qlcklmttmlk yklmt+∑ Fsdckk vk+∑ ∑ Fudclnl vln+∑ Fsjj uj     

min z2=max
j

[wn(djmt − ∑ ∑ ∑ yjkmttmk − ∑ ∑ ∑ yjlmt)]tml                                                                       (2)   

min z3=max
i

[ai − ∑ ∑ xijt]tj                                                                                                                               (3)  

St:    

∑ ziji ≤  capjuj              ∀j                                                                                                                                 (4)  

∑ ziji = 1                        ∀j                                                                                                                                  (۵)  

δijzij ≤ τ                                                                                                                                                               (6)  

∑ ∑ ykhmt h∈l∪jt ≤  capkmvk                      ∀k, m                                                                                            (۷)  

∑ ∑ xijt ti ≤  capj ∑ ziji                   ∀j                                                                                                                      (۸)  

∑ vlnn  ≤  1                                                                                                                                                        (۹)  

∑ vkk  ≥ 1                                                                                                                                                         (1۰)  
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∑ vlnn + vk  ≤ 1                                    ∀k, l                                                                                                          (11)  

djmt =  ∑ ∑ xijtffm                        ∀j, m, tt
t=1́i                                                                                                 (12)  

Ilmt =  Ilmt−1 + ∑ yklmt −k ∑ yjlmtj            ∀l, m, t                                                                                             (13)  

Ilm0 =  caplm(1 − rcln) ∑ vnn                                                                                                                       (14)  

∑ Ilmtt  ≤  caplm ∑ vlnn                      ∀l, m                                                                                                   (1۵)  

yjkmt, yjlmt, yklmt, xijt  ≥ 0      ∀i, j, k, l, m, t                                                                                                 (16)           

zij, vk, vln, uj  ∈  {0,1}               ∀i, j, k, l, n                                                                                                    (1۷)  

بت ، هزینه ثاهامینیمم سازی هزینه می باشد که شامل هزینه ثابت احداث پناهگاه( یک تابع هدف 1تابع هدف )

، هزینه هاناهگاهپیده به و نقل افراد از مناطق آسیب د احداث مراکز تامین، هزینه ثابت احداث مراکز توزیع، هزینه حمل

ها و اهگاهزیع به پناکز توقالم امدادی از مرها، هزینه حمل و نقل احمل و نقل اقالم امدادی از مراکز تامین به پناهگاه

ثر کمبود اتفاق اتفاده در ( حداک2باشد. . تابع هدف )هزینه حمل و نقل اقالم امدادی از مراکز تامین به مراکز توزیع می

 کند.میده را مینیمم دی( حداکثر تعداد افراد منتقل نشده در مناطق آسیب3کند. تابع هدف )ها را مینیمم میپناهگاه

ا هناهگاهپکند افراد منتقل شده از مناطق آسیب دیده به ( محدودیت ظرفیت می باشد و تضمین می4محدودیت )

ک پناهگاه تخصیص یتواند به دهدکه هر نقطه تقاضا می( نشان می۵ها فراتر رود. محدودیت )تواند از ظرفیت آننمی

ستاندارد به توانند درکمتر از فاصله تخلیه اها میپناهندهدهد که ( محدودیت نشان می6داده شود. محدودیت )

نند تواشوند نمیال میتمام اقالم امدادی که از مراکز تامین ارس دهد( نشان می۷ها اختصاص یابند. محدودیت )پناهگاه

شده از مناطق قل دهد افراد منتباشد و نشان می( محدودیت ظرفیت می۸از ظرفیت آن مراکز فراتر روند. محدودیت )

که مراکز توزیع تنها با  دهد( نشان می۹ها فراتر رود. محدودیت )تواند از ظرفیت پناهگاهها نمیدیده به پناهگاهآسیب

م امدادی در دهد که حداقل باید یک تامین اقال( نشان می1۰شوند. محدودیت )یک سطح سرمایه گذاری احداث می

داث شوند. توانند در یک مکان احدهد که مرکز تامین و توزیع نمین می( نشا11شبکه تاسیس شود. محدودیت )

هگاه ی هر  پناتا تقاضا کندرا با فاکتوری به اقالم امدادی تبدیل می ( تعداد افراد موجود در هر پناهگاه12محدودیت )

ولیه مراکز موجودی ا( 14دهد. محدودیت )( باالنس موجودی مراکز توزیع را نشان می13به دست آید. محدودیت )

تواند وزیع نمیتدهد که موجودی مراکز باشد و نشان می( محدودیت ظرفیت می1۵دهد. محدودیت )توزیع را نشان می

 دهند. ( نوع متغیرهای تصمیم را نشان می1۷( و )16ها فراتر روند. محدودیت )از ظرفیت آن

 ی استوارسازنهیبه -4

 است شدهدادههای اخیر برای مقابله با عدم اطمینان توسعه ی استوار یکی از رویکردهایی است که در سالسازنهیبه

 را  یاخی است که سازنهیبهی مسائل رقطعیغی استوار روشی برای برخورد با عدم قطعیت پارامترهای سازنهیبه. [11]

حلی پیشنهاد داد که در برداشت. وی راه [12] سویستر را ی استوارسازنهیبهنخستین گام در حوزه  است. افتهیتوسعه

های متعلق به یک مجموعه محدب موجه بود. کرد که برای همه دادهریزی خطی، جوابی تولید میقالب یک مدل برنامه

محافظ  شدتبهاطمینان از استواری،  منظوربهدهد که در قبال بهینگی مسئله اسمی هایی می، جوابادشدهمدل ی
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ی استوار است. در این تحقیق از رویکرد برتیماس و سازنهیبهیکی از نخستین مسائل  مسئلهاین  درواقع .انه استکار

این تحقیق از نوع عدد صحیح مختلط است که با این  سوکشود؛ زیرا از یی استفاده میاستوار سازبرای [ 13]سیم 

خوانی دارد و از سوی دیگر، استوار سازی با استفاده از این رویکرد به خطی شدن مدل استوار نهایی منجر رویکرد هم

 ود.شدر ادامه به توضیحی در این خصوص پرداخته می رونیازای نخواهد بود. رخطیغشود و مانند برخی از رویکردها می

زیر  صورتبههمتای استوار مدل پیشنهادی . باشدمی یرقطعیغها ظرفیت پناگاه ،مقاله ینشده در اارائه لمددر 

 باشد:می

min z1=∑ ∑ ∑ cijttji xijt+∑ ∑ ∑ ∑ cjkmttmkj yjkmt+∑ ∑ ∑ ∑ cjlmttmlj yjlmt+                      (1۸)       
∑ ∑ ∑ ∑ qlcklmttmlk yklmt+∑ Fsdckk vk+∑ ∑ Fudclnl vln+∑ Fsjj uj     

min z2=max
j

[wn(djmt − ∑ ∑ ∑ yjkmttmk − ∑ ∑ ∑ yjlmt)]tml                                                            (1۹)   

min z3=max
i

[ai − ∑ ∑ xijt]tj                                                                                                               (2۰)  
St:    

ij j j j j j
j

Z W cap u                                                                                                                  )21(                                                                              

j j j jW cap u                                                                                                                                )22( 

j , 0jW                                                                                                                                           )23( 
Eqs(5-17)                                                                                                                                            (24)  

 نتایج -5

مرکز توزیع  2 ،ینمرکز تام 1 ،پناهگاه 2 ،دیدهمنطقه آسیب ۵ای با هادی مسالهنپیشبه منظور ارزیابی عملکرد مدل 

 های مدل به صورتهای مربوط به پارامترداده نوع کاالی امدادی درنظر گرفته شده است. 2دوره و 3 ،اقالم امدادی

ز توابع اهریک  باحل مدل به ازای ،شوند. باتوجه به خطی بودن مدل پیشنهادیتصادفی با تابع یکنواخت تولید می

  ست.اصل شده ، نتایج زیر حاهادیده و ظرفیت پناهگاههدف با تغییر پارامترهای تعداد افراد در مناطق آسیب

 
 (: نتایج محاسباتی توابع اهداف در رویکرد استوار1جدول )

 γ دوره
تابع هدف 

 )قطعی(1
هدف تابع 

 )قطعی(2
تابع هدف 

 )قطعی(3
تابع هدف 

 )استوار(1
تابع هدف 

 )استوار(2

تابع هدف 

)استوار(3  

1 ۰.2 2۹33۸.6۸ 2۸6۷.۷3 ۹326.۷۷ ۵۸1۰۵.4۵ ۸621.۰۹ 1۰2۵3.2۵ 

1 ۰.4 2۹33۸.6۸ 2۸6۷.۷3 ۹326.۷۷ 6۰3۷۰.12 ۹3۵2.1۷ 124۵2.23 

1 ۰.6 2۹33۸.6۸ 2۸6۷.۷3 ۹326.۷۷ 6۵124 11۰1۵.36 14۵2۰.3۵ 

1 ۰.۸ 2۹33۸.6۸ 2۸6۷.۷3 ۹326.۷۷ 6۹۵2۰.16 132۵1.6۵ 16۰۸۵.۸6 

2 ۰.2 3۹۷2۵.2۵ 124۵1.34 112۵1.32 ۷۵2۰۰.32 1423۰ 1۷۹۸6.36 

2 ۰.4 3۹۷2۵.2۵ 124۵1.34 112۵1.32 ۷۹۸۵۰ 16۵23.23 1۹2۵۰.۵3 

2 ۰.6 3۹۷2۵.2۵ 124۵1.34 112۵1.32 ۸2۵3۰.۵6 1۸6۵2.6۵ 2136۵.2۵ 

2 ۰.۸ 3۹۷2۵.2۵ 124۵1.34 112۵1.32 ۸4۵63 1۹۹۸۵.6۵ 2332۵.3۵ 

3 ۰.2 ۵۰146.23 1۹32۵.4۵ 13۵2۰.23 ۸۹۵63.23 2432۵.۷۹ 24۵3۷ 

3 ۰.4 ۵۰146.23 1۹32۵.4۵ 13۵2۰.23 ۹123۰.2۵ 2636۵.32 26۵32.۵6 

3 ۰.6 ۵۰146.23 1۹32۵.4۵ 13۵2۰.23 ۹42۵3.21 2۸32۵.36 2۷۷۸۵.61 

3 ۰.۸ ۵۰146.23 1۹32۵.4۵ 13۵2۰.23 ۹۸6۵2.14 3۰۹۸۵.2۵ 2۸۹6۵.3۵ 
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 چکیده

ائل در مس یقعوا یدهاجهان است که امروزه به علت کاربر عیمسائل موجود در صنا نیتراز مهم یکی هینقل لهیوس یابیریمسئله مس
 ندینما جلبا والت ربه موقع محص لیاز تحو انیمشتر تیدارند هم رضا لیها تمامورد توجه قرار گرفته است. شرکت اریبس یصنعت

 VRPمسئله  متقاطع با یبارانداز یاستراتژ بی. ترکابدیکاهش  المقدوریحت را ونقل محصوالتلو حم یانباردار یهانهیو هم هز

 نیمترکست که با ف آن اهد یابیری. در مسئله مسآوردیمتقاطع را به وجود م یبا بارانداز هینقل لهیوس یابیریمسئله مس ک،یکالس
کردن ان انبارو مدت زم یوجودداده شود، و سطح م لیتحو انیتقاضو به م یریها بارگممکن، محصوالت به موقع از کارخانه نهیهز

 "یساز چهکپاری" و ،یریبارگ ندیدر فرا "ورود همزمان"اطع متق یبارانداز یدر استراتژ یدی. دو عنصر کلابدیمحصوالت کاهش 
. دیافزایآن م ییر کارامذکور ب صرانبارش است که توجه به دو عن یاستراتژ کیمتقاطع  یاست. درواقع، بارانداز لیتحو ندیدر فرا

 ندیافر یثان ردشوند، ناز انبار  شیکه اوالً محصوالت ب گرددیمتقاطع سبب م یبارانداز یدر استراتژ یدیدو عنصر کل نیاجماع ا
و  یولمحص دچن عیشبکه توز ،یمحصوالت فاسدشدن عیانجام شود. در شبکه توز یبه صورت کاراتر هینقل لیتوسط وسا لیتحو
 نیاشود. در  تفادهمتقاطع اس یبارانداز ستمیاست که س یمنطق ان،یمحصوالت به مشتر لیدر تحو یزمان تیبا محدود عیتوز کهشب

ظر ندر  یقطع ابت وث ریدر دسترس را مقاد هینقل لیو تعداد وسا ل،یو تحو یریبارگ اتیمدت زمان عمل ان،یمشتر یتقاضا ق،یتحق
از  توانیم یآت تقایوجود دارد. لذا در تحق تیپارامترها عدم قطع نیمعموالً در ا عملاست در  یدر صورت نیا م؛یاگرفته

 گردد. ترکینزد یواقع یایاستوار استفاده نمود تا مدل به دن یسازنهیمثل به تیطععدم ق طیدر شرا یسازنهیبه یکردهایرو

 .تأمینزنجیره؛ یانبارها؛ یابیریمس ؛یزمانبند کپارچهی ؛یسازنهیبه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 ،تأمینزنجیره شده است. دهیها کشآن تأمینرةیزنج انیها به رقابت مامروز، رقابت از سطح شرکت یرقابت اییدر دن

 لیتا مرحله تحو هیماده اول هیمواد، از مرحله ته لیکاال و تبد انیمرتبط با جر هایتیای است که همه فعالرهیزنج

ها است و در سازمان جیهای رابحث نیاز مهمتر تأمینزنجیرهشود و امروزه یرا شامل م نندهبه مصرف ک ییکاالی نها

باز مورد  ریاز د تأمین یهارهیدارد. زنج ازیبه بهبود مداوم ن تأمینهریوکار، زنجکسب دیجد طیدر مح تیبرای موفق

همواره در  عیانبارها و مراکز توز گریطرف د زموضوع است. ا نیا یباال تیاهم انگریامر ب نیتوجه محققان بوده که ا

 یجهت طراح یمطالعات قابل توجه نیشیپ یهاو در طول سال اندقرار گرفته تأمینزنجیرهگذار ریعناصر تاث یدسته

مرتبط با  نیمأت یهارهیزنج یسازنهیها بههدف تمام آن یعیگوناگون صورت گرفته که به طور طب یهاانبار ها از جنبه

کند، ینقش م یفایمسائل مرتبط با انبار ا هیدر کل یموجود یهمواره موضوع نگهدار که ییها بوده است. از آنجاآن

مطالعات به سمت حذف کامل  نکهیصورت گرفته تا ا یسطح موجود یسازنهیبه یدر راستا یاریبس یهاتالش

 انیجر حیکنترل صح ارائه شد. یحذف موجود یکرده و مفهوم انبار متقاطع برا دایپ شیدر انبارها گرا یموجود

صورت  یهارود. طبق پژوهشیبه شمار م تأمینزنجیره تیریمسائل در مد نیتراز مهم یکیمواد و محصوالت  یکیزیف

مواد و  انیجر حیصح تیریبا مد نیبنابرا .[1] ونقل استو حمل عیتوز یهانهیاز هز یمحصوالت ناش متیق %30گرفته 
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از  یاریرو بس نیافزود. از ا انیمشتر تیمحصوالت کاست و بر رضا یینها متیتوان از قیم تأمینزنجیره محصوالت در

 یابیریمس کنند. مسئلهیمحصوالت وضع م انیجر ینگهدار ستمیدر کنترل س ینینو یهایها و استراتژها روششرکت

 کی VRPCDاست. در مسئله  تأمینزنجیرهمسائل در  نیتراز مشکل یکی VRPCDمتقاطع  یبا بارانداز هینقل لهیوس

 هینقل لیاز وسا یامحصوالت قرار دارند و مجموعه انیعرضه کنندگان و متقاض نیمحدود ب تیچند بارانداز با ظرف ای

 زیباراندازها ن درمجدد محصوالت  یریبارگ ای هیامکان تخل کهیشوند به نحویونقل محصوالت در نظر گرفته محمل یبرا

و به تبع  یسطح موجود گرددیسبب م انبارش، یهایاز استراتژ یکیمتقاطع، به عنوان  یممکن است. مفهوم بارانداز

ونقل محصوالت لو حم یانباردار یهانهی. هدف از مسئله کاهش مجموع هزابدیمحصوالت کاهش  ینگهدار نهیآن هز

 VRPCD و حل مسئله یبه مدلساز ق،یتحق نی. در اشودیمحقق م هیلنق لیوسا نهیبه یابیریهدف مس نیاست، که ا

و  یریبارگ ندیبه بارانداز در فرآ هینقل لی، ورود هم زمان وسادنیرس شود.یپرداخته م یمحصول چند عیشبکه توز یبرا

هستند که  یقاطعت یدو عنصر مهم در بارانداز انیبه مشتر لیبارانداز به منظور تحو، ادغام محصوالت در یساز کپارچهی

 دی. با[2] شودیم لیتحو ندیتا اتمام فرآ یریبارگ ندیاز شروع فرآ هینقل لیوسا حیصح یبندو زمان یابیریموجب مس

با مسئله  هینقل لیوسا یابیریله مسئدو مس قیتوان با تلفیمسئله را م نیحل ا ق،یتحق نیتوجه داشت که در ا

تالش  نیبنابرا .ستندیمستقل از هم ن لیو تحو هینقل لهیوس یرهایدر نظر گرفت، مس دی. اما باگرفتدر نظر  یبندزمان

 دیبا زین لیمبادله سفارشات در نقطه تحو ست؛ین یبه طور جداگانه کاف لیتحو یرهایبه حداقل رساندن فاصله مس یبرا

 یکیزیف انیجر یکنترل کارا ،تأمینزنجیره تیریمد یفاکتورها در اجرا نیتراز مهم یکی. [3] ردیمورد توجه قرار گ

 یتمندیرضا شیکارا به منظور افزا یهاروش یها به دنبال توسعهاز شرکت یاریباشد و بسیم تأمینزنجیرهکاالها در 

کاهش سطح  ظورروش خوب به من کیمختلف، انبار متقاطع  یهاروش نیها هستند و در بنهیو کاهش هز انیمشتر

انبار متقاطع   یرود. به منظور کاربرد کارایبه شمار م انیمختلف مشتر یبه تقاضاها ییگوو بهبود سطح پاسخ یموجود

 ندی)فرآ انیاز انبار متقاطع به مشتر نی( و همچنیبارگذار ندیکنندگان به انبار متقاطع )فرآتأمیناز  یکیزیف انیجر

 لیو تحو یبارگذار یندهایدر فرآ هینقل لیوسا یابیریمس یمستلزم بررس نیشود، که ا فتهدر نظر گر دیبا زی( نلیتحو

 یخروج هینقل لهیکننده و هر وس تأمین کیحداقل به  یورود هینقل لهیهر وس قیتحق نیدر ا نیهمچن .[4] باشدیم

، عالوه بر میدهیمورد هدف قرار م قیتحق نیرا که ما در ا آنچه نیدهد. بنابرایخدمت م یمشتر کیحداقل به 

به  لیکنندگان و تحوتأمیناز  یبارگذار ندیدر فرآ هینقل لیوسا نیا یبند، زمانهینقل لیوسا یابیریمس یمسئله

از مسائل  یادو سپس تعد افتیتر دست یکاربرد یبتوان به مدل قیطر نیتا از ا ردیگیمورد بحث قرار م زین انیمشتر

 شود.یآن ارائه م یمحاسبات جیحل و نتا GAMZ در ابعاد کوچک وبا نرم افزارگمز یشیآزما

ع در متقاط ینبارهاا یابیریمس -یبندزمان یبرا کپارچهیو  نهیبه یاضیر یکه به مدل میپژوهش انتظار دار نیا جینتا از

 یبارهاباز ان یبایریو مس یابیپژوهش مکان نیدر ا میینما ریامکان پذ یمهم را به صورت مدل نیو ا میبرس تأمینزنجیره

باشد یمتفاوت م یهانهیحمل و هز تیظرف یناوگان ناهمگن که دارا با یچند محصول تأمینزنجیره کیمتقاطع در 

و  یابیریمس یورهاتوان به باز بودن تیمدل م نیا یاصل یهایشده است. از نوآور یسازقرار گرفته و مدل یمورد بررس

 کرد. شارها  تسخ یمتقاطع، در تابع هدف و در نظر گرفتن پنجره زمان یدرون انبارها اتیعمل نهیلحاظ کردن هز

 پیشینه تحقیق -2

 یبارانداز یاستراتژ یصورت گرفت که در آن تئور [5] توسط نهیزم نیصورت گرفته در ا یهاپژوهش نیاز نخست یکی

 یلچوب کارهصورت گرفت که در آن چ یقیدر ادامه، تحق آن پرداخته نشد. یشده و به جنبه عمل حیمتقاطع تشر

 .[1] محصوالت ارائه شد عیشبکه توز کی یاضیر یو مدل ساز حیمتقاطع را تشر یمفهوم بارانداز

 میجهت تصم یاسب سطوح زمانرا که در ارتباط با انبار متقاطع به تن یبعد بل و همکاران مسائل یو کم لدنریف و سنیبو
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 یانبار/انبارها یابیمکان کردند: یدسته بند ریبه شرح ز تواندیم یاتیتا سطح عمل کیسطح استراتژ وجود دارد، از یریگ

به  هاونیکام صیمتقاطع، تخص یانبارها یهاحمل ونقل، شبکه لیوسا یابیریانبارها، مس دمانیچ یمتقاطع، طراح

متقاطع  یونقل درون انبارهاو حمل یمتقاطع، بسته بند یمنابع درون انبارها یها، زمانبندونیکام یها، زمانبنددرب

[6]. 

مدل  کی، [8] اند.کرده یدر انبار متقاطع را بررس یمحصول دار در حالت چندتیرفظ هینقل لهیوس یابیری، مساله مس[7]

 نیها و همچنآن یو پخش و زمانبند یآورجمع یرهایمس نییبا انبار متقاطع با تع یابیریمساله مس یبرا کپارچهی

 اند.کرده هئها ارانالیدر ترم هاونیکام یزمانبند

مختلط عدد  یخط یزیررا با دو مدل برنامهها ونیکام یابیریانبار متقاطع و مس یابیله مکانئبه مس یا، در مقاله[9]

حل  یزفا یاحتمال یزیرروش برنامه کیپرداخته است و آن را با  تیو در حالت عدم قطع کپارچهیو به صورت  حیصح

ل اول مده در مدآبدست  یهااند؛ از جوابرا به طور جداگانه در نظر گرفته یابیریو مس یابینها دو مدل مکااند. آنکرده

نبار به ا دنیسر یها زمان هادر مدل آن تیاند. عدم قطعمدل دوم استفاده کرده یاست به عنوان پارمترها یابیکانکه م

 باشد.یو ترک انبار م

بود که  یریکردن مس دایپ با انبار متقاطع پرداخته است. هدف او یابیریبا عنوان مسئله مس یا، در مقاله[10]

 تأمینهزنجیر کی در صیتخص یابیبه مسئله مکان بیترت نیبه هم ونقل را کاهش دهدثابت حمل کل و یهانهیهز

 .ابدیکاهش  رهیکل زنج نهیهز پرداخت تا

انبار متقاطع  ستمیس کیدر  سبز یابیریو مسئله مس ونیکام ونقلحمل یزیربرنامه یمدل دو هدفه برا کی [11]

 یهاونینامه کامو بر یتوال نیی( تع1: کندیدر انبار متقاطع را مشخص م یدیکل میمدل سه تصم نیاند. اکرده یمعرف

 یرهایسم نیی( تع3ونقل در درب حمل یورود یهاونیکام برنامهدنباله و  کی نیی( تع2 رشیدر درب پذ یورود

کردن نقص  نهیشبکه مربوط است که کم ییتابع هدف به پاسخگو نی. اولروندیم یکه به سمت مشتر یخروج ونیکام

 کیشبکه است.  یطیمح ستیحفظ جنبه ز یکردن کل مصرف سوخت برا نهیهدف کم نیاست و دوم یپنجره زمان

 هیل شبمد کیه حل مدل دو هدف یدر نظر گرفته شده است. برا هیو تخل یریبارگ ندیدر زمان فرا زین یریادگیاثر 

اند، ردهکاستفاده  یاضیر یزیرپژوهش که از برنامه نی( به کار گرفته شده است. در اAMOSAچند هدفه ) یساز

جره پن کی وهر نوع محصول  یشده برا ییاز قبل شناسا یتقاضا کیدر نظر گرفته شده که هر کدام  یمشتر نیچند

را  یرودونقل که محصوالت ودر حمل کیو  یدر ورود کیانبار متقاطع با تنها  کیمحصول دارد.  افتیدر یبرا یزمان

 .در نظر گرفته شده است کندیم عیتوز یخروج یهاونیها را به کامو آن کندیمرتب م کند،یجمع م

 یبرا هیچند ال تأمینزنجیرهشبکه  کیدر  صیتخص-یابیمسئله مکان کیحل  یچند هدفه برا یاتیاضیمدل ر کی [12]

تشار گاز ان یساز نهیمنرخ تراکم و ک یساز نهیشیب ،تأمینزنجیرهکل  نهیهز یسازنهیسه هدف همزمان کم یسازنهیبه

CO2 تمیالگور بیها با ترکاستخراج شده از داده یبیترک یتکامل یلیتحل کردیارائه دادند. رو NSGA-II اهداف  یبرا

 به دست آمده است. یتفاضالت تکامل تمیچندگانه در الگور

 مسئله یسازمدل  -3

. در مرحله اول که از بارانداز ردیگیذکر شده، سه مرحله در نظر م تأمینزنجیرهکاالها در  عیمفروض برای توز مسئله

 لیبه خرده فروشان تحو دیرا که با ییکنندگان مختلف، کاالهاتأمینتور متشکل از  لیها با تشکونیشود. کامیشروع م

بارها در بارانداز، مرحله دوم شروع  بیسازی و ترککنند. بعد از مرتبیه میآوری کرده و در بارانداز تخلداده شوند جمع

به  یکاالهای درخواست لیمرحله با تحو نیشوند. در ایم رییها برای ارسال به خرده فروشان بارگونیو کام شودیم

گردند. در یباز م باراندازبه  هاونیتور کام لیشود، با تکمیم رییها هم بارگآن یخرده فروشان همزمان کاالهای برگشت
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دگان ارسال کنن تأمینشده و به  رییکاالها بارگ نیدر بارانداز، ا یکاالهای بازگشت بیو ترک هیمرحله سوم، پس از تخل

 شود.یم لیتکم ندیفرا نیبه ناوگان ا هاونیتور و برگشت کام لیگردد. با تکمیم

 مسئله فیتعر -1. 3

 نیها است. اآن یمتقاض انیشرکت، به مشتر کیعرضه محصوالت  رهیشبکه زنج نهیبه یهدف طراح ق،یتحق نیا در

 دیتول کنند. پس ازیرا جهت عرضه به بازار آماده م یدارد که هرکدام محصول خاص یدیکارخانه تول نیشرکت چند

 ینحو ند بهک نیتدو انیمحصوالت به مشتر عیوزمناسب در ت یاستراتژ کیها، شرکت قصد دارد محصوالت در کارخانه

 گردد. نهیمحصوالت کم لیکل و زمان تحو یهانهیکه هز

تفاده کند. محصوالت اس عیمنظور انبارش و توز( به CD) متقاطع یبارانداز یدارد از استراتژ میشرکت تصم نیا

 عیسپس شبکه توز وشوند.  یابیمکان نهیبه نحو به CDبالقوه مشخص شده مراکز  یهااز مکان ستیبایابتدا م ن،یبنابرا

 گردد. نیی، تعCDمراکز  طتوس ان،یونقل محصوالت از کارخانه ها به مشترو حمل

 نهی. هزردیر نظر گد(، CDمکان را به عنوان بارانداز )مرکز  کیظر دارد تنها بودجه، شرکت در ن تیتوجه به محدود با

ر د رگذاریأثتعوامل  ان،یها به بارانداز و از بارانداز به مشترونقل از کارخانهحمل یهانهی، و هزCDمرکز  یثابت برقرار

تن داش اریدر اخت یبرا ثابت نهیکه اوالً هز ردیگیقرار م یدر مکان CDمرکز  گر،یمرکز هستند. به عبارت د نیا یابیمکان

فاصله را  نیت، کمتره اسشد مودهیپ یهااز فاصله یحمل و نقل تابع نهیبا توجه به آنکه هز اً؛یباشد، ثان نییمکان پا نیا

ها ارخانهکوم اتصال لز ،انیمشتر یتمام تقاضا ادند لیباراندازها، لزوم تحو تیداشته باشد. ظرف انیها و مشتربا کارخانه

مرکز  یابی)مکان کیدر گام  یریگمیتصم یهاتیونقل محصوالت از جمله محدودحمل ی، براCDبه مرکز  انیو مشتر

CD.هستند ) 

 یابیریونقل محصوالت انتخاب شوند و مسحمل یبرا هینقل لیوسا دیبارانداز، با نهیاز مشخص شدن مکان به پس

)نه لزوماً  هینقل لهیوس نیونقل چندشرکت حمل کیمنظور، شرکت مورد نظر از  نیا یبرا. ردیها صورت پذحرکت آن

لحاظ  هینقل لیوسا نیثبات اجاره ا نهیها، هزبه سمت کارخانه هینقل لی. به محض حرکت وساردیگیهمگن( را اجاره م

و بعد از آن از بارانداز به  یریبارگ ندیمنظور فرآها به بارانداز، به ابتدا از کارخانه هینقل لیوسا یابیریشود. سپس، مسیم

مجدد محصالت  یریو بارگ هیتخل اتیکه عمل دیشود. توجه کنیسفارشات، انجام م لیتحو ندیها، به منظور فرایمشتر

 یبایریمسئله مس کیشود. واضح است، در گام دوم، شرکت با یدر بارانداز انجام م هینقل لیاز وسا لیاز وسا یبرخ یبرا

 یبا بارانداز هینقل لهیباز وس یابیریمتقاطع، به عنوان مسئله مس یبارانداز یرو است. که با در نظر گرفتن استراتژباز روبه

 نیو همچن هینقل لیونقل وساحمل یهانهیهدف شرکت کاهش هز نجا،یشود. در ایم شناخته( OVRPCDمتقاطع )

شود، هدف یها موجب مآن حیصح یابیریو مس هینقل لیاست. که انتخاب درست وسا هینقل لیثابت اجاره وسا نهیهز

توان به یها موجود دارد که از جمله آن ییهاتیهدف محدود نیبه ا یابیمحقق شود. در دست نهیمذکور در حد به

ناموجه، لزوم  یرهایاز مس هینقل لیگذر وسا تیممنوع ان،یمشتر یتمام تقاضا لیلزوم تحو ه،ینقل لیوسا تیظرف

حرکت  ریبعد از اجاره شدن مس ه،ینقل لهیمجدد اشاره کرد. هر وس یریقبل از بارگ هیو لزوم تخل لیقبل از تحو یریبارگ

از  ریرود. ادامه مسیچند کارخانه به بارانداز م ای کیمحصوالت  یریکند و پس از بارگیم وعکارخانه شر کیخود را از 

دهند.  لیها را تحوکنند تا سفارشات آنیم یط انیمشتر نیرا ب یریمس هینقل لیبار وسا نیو اشود یبارانداز شروع م

باشند و به ناوگان شرکت اجاره  ید کامالً خالیها، بامتناظر با آن یمشتر نیسفارش آخر لیبعد از تحو هینقل لیوسا

بازگشت مجدد به  یکارخانه است، ول کیاز  هینقل لهیهر وس ریگرچه شروع مس ن،یباز گردد. بنابرا هینقل لیدهنده وسا

باز شناخته  یابیریبا نام مسائل مس اتیدر ادب یابیرینوع مسائل مس نیالزم به ذکر است که ا رد،یگیکارخانه صورت نم

سفارشات خود  انیشود که مشتریچند محصول است. فرض م ای کیمشخص از  یمقدار یمتقاض یاند. هر مشترشده
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 لیتوسط وسا ستیبایو از قبل مشخص است. شرکت م یمحصوالت قطع یاند، لذا تقاضال به شرکت اطالع دادهرا از قب

 دهد. لیرا تحو انیاجاره شده سفارش مشتر هینقل

 
 OVRPCD: مسیریابی وسایل نقلیه در مسئله 1شکل 

 پارامترهای مدل -4

 هامجموعه: 1جدول 

 F = {1,2 ,3, ..., n}; f є F کننده محصوالت دیکارخانه تول
 f = p  در کارخانه P محصول میکنیفرض م یسادگ یبرا) محصوالت

 (شود یم دیتول
P = {1, 2, 3, …, n}; p є P 

 D = {1, 2, 3, …, m}; d є D انیمشتر
 CD = {1, 2, 3, …, k}; cd є CD متقاطع یمرکز بارانداز یبالقوه به منظور برقرار مکان
 V = {1, 2, 3, …, q}; v є V ند(ا اوتاجاره با هم متف نهیو هز تیدر ظرف هینقل لی)وسا هینقل لیوسا

 {O} شود(یاز آن اجاره م هینقل لیکه وسا ی)شرکت هینقل لیوسا ناوگان
 نهیاست که به عنوان مکان به یمرکز *cdشبکه )منظور از  یهاگره

 شود(یم نییدر شبکه، در گام اول مدل تع یبارانداز
N = F ∪ D {cd*} ∪ {𝑂}; i є N 

 : پارامترها2جدول 

ن هزینه برقراری مرکز باراندازی متقاطع در مکا v  𝑐𝑎𝑝7ظرفیت وسیله نقلیه
cd 

𝑓𝑖𝑥𝑐𝑑  

𝛼𝑖] ام شبکه iبرای گره  (time window)بازه زمانی . 𝛽𝑖] زمان حمل و نقل بین گرهi  ،j 𝑡(𝑖.𝑗) 

زمان انتظار برای شروع انجام عملیات تخلیه یا 
 بارگیری مجدد در بارانداز

𝜓 ونقل به فاصله / هزینهمبدل زمان حمل 𝜁1 

ر همتوسط زمان بارگیری یا تخلیه وسایل نقلیه برای 
 محصول واحد از هر

𝜑  بارگیری به مبدل زمان فرایندهای تخلیه و
 هزینه

𝜁2 

cd 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑑ظرفیت مرکز  M (Big number)عددی ثابت و بزرگ   

حداکثر بودجه در دسترس برای برقراری مرکز  p 𝑑𝑒𝑚𝑝میزان تقاضا از محصول 
 باراندازی متقاطع

MaxBudg 

 v 𝑅𝑒𝑛𝑡7هزینه ثابت اجازه وسیله نقلیه  i 𝑡𝑝𝑖𝑐.𝑖مدت زمان بارگیری محصول از کارخانه 
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 d دهد مشتریپارامتری باینری که نشان می i 𝑡𝑑𝑒𝑙.𝑖مدت زمان تحویل محصول به مشتری 
 است یا خیر Pمتقاضی محصول 

𝑏𝑑.𝑝 

 : متغیرهای باینری3جدول 

 کند را در بارانداز تخلیه pمحصول  vاگروسیله نقلیه 
 0، در غیر اینصورت 1

𝑢𝑝
𝑣  اگرمرکزcd  0، در غیر اینصورت 1 برقرار شود 𝑍𝑐𝑑 

ًا را از بارانداز مجدد pمحصول  vاگر وسیله نقلیه 
 0، در غیر این صورت 1 بارگیری کند

𝑟𝑝
𝑣  اگر کارخانهf  به باراندازcd در 1 وصل شود ،

 0غیر این صورت 

𝑋(𝑓.𝑐𝑑) 

باشد  در بارانداز تخلیه بار داشته vاگر وسیله نقلیه 
 0، در غیر این صورت 1

𝑔𝑣  اگر باراندازcd  به مشتریd 1 وصل شود ،

 0درغیر این صورت 

𝑋(𝑐𝑑.𝑑) 

اشته در بارانداز بارگیری مجدد د  vاگر وسیله نقلیه 
 0، در غیر این صورت 1باشد 

ℎ𝑣  اگر وسیله نقلیهv  از یال(I , j) در1 بگذرد ، 
 0غیر این صورت 

𝑋(𝑖.𝑗)
𝑣  

ت ، در غیر این صور1 اجاره شود vاگر وسیله نقلیه 
0 

𝑦𝑣  اگر در پایانconsolidation  محصولp  در
 0، در غیر اینصورت 1قرار گیرد  vوسیله نقلیه 

𝑥𝑝
1𝑣 

 : متغیرهای پیوسته4جدول 

ل را در بارانداز تخلیه محصو vزمانی که وسیله نقلیه 
 رساند.به پایان می 

𝑡𝑣.𝑢  حجم محصوالت بارگیری شده در وسیله نقلیه
V در پایان فرایند بارگیری 

𝑣𝑜𝑙𝑣.𝑝𝑖𝑐𝑘 

دد در بارانداز بارگیری مج vزمانی که وسیله نقلیه 
 محصول را شروع می کند.

𝑡𝑣.𝑟  حجم محصوالت بارگیری شده در وسیله نقلیه
v  در پایان فرایندCross docking  شروع(

 فرآیند تحویل محصوالت(

𝑣𝑜𝑙𝑣.𝑑𝑒𝑙 

𝑆𝑖 رسد.می iبه گره  v زمانی که وسیله نقلیه 𝑡𝑃.𝑢 در بارانداز تخلیه شده است. pزمانی که محصول 
𝑣 

∗𝑆𝑐𝑑 کند.بارانداز را ترک می vزمانی که وسیله نقلیه   
1  

 مدل ریاضی مسئله -5

 مکانیابی بارانداز –گام اول مدل ریاضی 
(1) 𝑀𝑖𝑛 𝐶𝐿 = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑐𝑑 . 𝑧𝑐𝑑 + 𝜁 ∑ ∑ 𝑡(𝑓.𝑐𝑑). 𝑥(𝑓.𝑐𝑑)𝑐𝑑𝑒𝐶𝐷 + 𝜁𝑓𝑒𝐹𝑐𝑑 ∑ ∑ 𝑡(𝑐𝑑.𝑑). 𝑥9 𝑐𝑑 .𝑑)  𝑐𝑑𝜖𝐶𝐷𝑑𝜖𝐷   
(2) ∑ 𝑥(𝑓,𝑐𝑑) = 1  ∀𝑓𝑐𝑑𝑒𝐶𝐷                                                                                          
(3) ∑ 𝑥(𝑐𝑑,𝑑) = 1  ∀𝑑𝑐𝑑                                                                                            

(4) ∑ 𝑧( 𝑐𝑑) = 1  𝑐𝑑𝑒𝐶𝐷  ∀cd                                                                                                                                                                     
(5) 𝑥(𝑓.𝑐𝑑) ≤ 1   ∀𝑓                                    
(6) 𝑥(𝑓.𝑐𝑑)  ≤ 1   ∀ 𝑑                                                                                                   
(7) ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑐𝑑 . 𝑧𝑐𝑑  ≤ max 𝐵𝑢𝑔ℎ𝑐𝑑       ∀𝑐𝑑                                                          

(8) ∑ 𝑑𝑒𝑚𝑝𝑥(𝑓=𝑝.𝑐𝑑) ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑑          ∀𝑐𝑑𝑝𝑒𝑝                                                                           
(9) 𝑥(𝑓=𝑝.𝑐𝑑)&𝑥(𝑐𝑑.𝑓)& 𝑧𝑐𝑑 ∈ {0,1}                                                                    

از، و استقرار باراند یهانهیدهد که برابر است با مجموع هزیرا نشان م یابیمکان نهی( هز1رابطه ) P1 مدل در

 .انینقل از کارخانه به بارانداز و از بارانداز به مشتروحمل

. میدهینشان م CDمکان را با  نیشود که ایجهت استقرار بارانداز، مشخص م نهیمکان به مسئله، P1 .با حل مدل

 انیها و مشترنهارخامکان و ک نیا ییایجغراف تیبا توجه به موقع هینقل لیوسا یو زمان بند یابیریمس ریحال در مدل ز

 . ردیگیصورت م
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 هینقل لیوسا یو زمان بند یابیرمسی – یاضیدوم مدل ر گام
(28) ∑ 𝑟(𝑖)

𝑣    ≤ 1∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃 𝑣𝑒𝑉                                                           (10)  𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑉𝑅𝑃 = 𝐶𝑟𝑒𝑛𝑡 + 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝐶𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠−𝑑𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔  
(29) 𝑥𝑖

𝑡𝑣 ≤ ∑ 𝑥(𝑖 .𝑗)
𝑣 + 𝑢𝑖

𝑣 ∀𝑖 =𝑗𝑒𝐹∪(𝑐𝑑∗)

𝑝 ∈ 𝑃 , 𝑉                                          
(11)  𝐶𝑟𝑒𝑛𝑡 = ∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑣 . 𝑦𝑣

𝑣𝑒𝑉   

(30) 𝑣𝑜𝑙𝑣.𝑑𝑒𝑙 = ∑ ∑ 𝑑𝑒𝑚𝑖 . 𝑥𝑖
𝑡𝑣    ∀𝑣𝑗𝑒𝐹𝑖𝑒𝐹                   (12)  

𝑦𝑣 ≥
∑ ∑ 𝑥(𝑖 ,𝑗)

𝑣
𝑗𝑒𝐹 (𝑐𝑑∗)𝑖𝑒𝐹

𝑀
    ∀𝑣  

(31) 𝑣𝑜𝑙𝑣.𝑑𝑒𝑙 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑣     ∀𝑣                                                                                           (13)  𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑝𝑖𝑐𝑘

+ 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑑𝑒𝑙        

(32) ∑ (𝑥𝑖
𝑡𝑣 .𝑣𝑒𝑉 ∑ 𝑥(𝑗 .𝑑)

𝑣 =𝑗𝑒𝐹∪(𝑐𝑑∗)

 𝑏𝑑.𝑖  ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃 , 𝑑  
(14)  𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑝𝑖𝑐𝑘
= 𝜁1. ∑ ∑ ∑ 𝑡(𝑖.𝑗). 𝑥(𝑖 .𝑗)

𝑣
𝑗𝑒𝐹   (𝑐𝑑∗)𝑖𝑒𝐹𝑣𝑒𝑉       

(33) 𝑆𝑗
𝑣 ≥ 𝑆𝑖

𝑣 + 𝑡(𝑖.𝑗) + 𝑡𝑝𝑖𝑐𝑘.𝑖 −

𝑀(1 − 𝑥(𝑖 .𝑗)
𝑣 ) ∀𝑖 ∈ 𝐹 . 𝑗 ∈ 𝐹 ∪

{𝑐𝑑 ∗}. 𝑣                    

(15)  𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑑𝑒𝑙 =  𝜁1. ∑ ∑ ∑ 𝑡(𝑖.𝑗). 𝑥(𝑖 .𝑗)

𝑣
   (𝑗𝑒𝐷)𝑖𝑒𝐷(𝑐𝑑∗)𝑣𝑒𝑉   

(34) 𝑡𝑣,𝑢 = 𝑆𝑐𝑑∗
𝑣 + 𝜓𝑔𝑣 +

𝜑 ∑ 𝑑𝑒𝑚𝑖 . 𝑢𝑖
𝑣    ∀𝑣𝑖𝑒𝑃   

(16)  𝐶𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠−𝑑𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 =  𝜁2 ∑ (𝑆𝑐𝑑∗
𝑡𝑣 − 𝑆𝑐𝑑∗

𝑣 )𝑣𝑒𝑉   

(35) 1

𝑀
∑ 𝑢𝑖

𝑣
𝑖𝑒𝑃 ≤ 𝑔𝑣 ≤ ∑ 𝑢𝑖

𝑣
𝑖𝑒𝑝    ∀𝑣  (17)  ∑ ∑ 𝑥(𝑖 ,𝑓)

𝑣 ≤ 1  ∀𝑓𝑣𝑒𝑉𝑖𝑒𝐹   
(36) 𝑡𝑣.𝑟 ≥ 𝑡𝑣..𝑢  ∀𝑣                                                                                          (18)  ∑ ∑ 𝑥(𝑖 ,𝑓)

𝑣 = 1  ∀𝑓𝑣𝑒𝑉𝑖𝑒𝐹   
(37) 𝑡𝑣.𝑟 ≥ 𝑡𝑝 .𝑢  −  𝑀(1 − 𝑟𝑝

𝑣)  ∀𝑣 . 𝑃                                                            (19)  ∑ ∑ 𝑥(𝑖 ,𝑑)
𝑣 = 1  ∀𝑑𝑣𝑒𝑉𝑖𝜖𝐷  (𝑐𝑑∗)   

(38) 𝑡𝑝.𝑢 ≥ 𝑡𝑣 .𝑢  −  𝑀(1 − 𝑢𝑖
𝑣)  ∀𝑣 . 𝑃                                                 (21)  ∑ ∑ 𝑥(𝑗 ,𝑑)

𝑣 ≥ 𝑏𝑑 ,𝑖     ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑑𝑗∈𝑑∪{𝑐𝑑∗}𝑣∈𝑉                            
(39) 𝑠𝑐𝑑∗

𝑡𝑣 = 𝑡𝑣 ,𝑟 + 𝜓ℎ𝑣 +
𝜑 ∑ 𝑑𝑒𝑚𝑖 . 𝑟𝑖

𝑣    ∀𝑣𝑖𝑒𝑃                                              
(22)  ∑ 𝑥(𝑗 .𝑑)

𝑣 ≥ 𝑏𝑑.𝑖 . 𝑥𝑖
𝑡𝑣    ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃. 𝑑𝑗∈𝑑∪{𝑐𝑑∗}                                                   

(40) 1

𝑀
∑ 𝑟𝑖

𝑣
𝑖𝑒𝑃 ≤ ℎ𝑣 ≤ ∑ 𝑟𝑖

𝑣
𝑖𝑒𝑝    ∀𝑣                                                                                     (23)  ∑ ∑ 𝑥(𝑖.𝑗)

𝑣 −𝑗𝑒𝐹𝑖𝑒𝐹  ∑ ∑ 𝑥(𝑗.ℎ)
𝑣 = 𝑂  ∀𝑣ℎ𝑒𝐹𝑗𝑒𝐹  

(41) 𝑆𝑖
𝑣 ≥ 𝑆𝑐𝑑∗

𝑡𝑣 + 𝑡(𝑐𝑑∗.𝑖) − 𝑀(1 −

𝑥(𝑐𝑑∗.𝑖)
𝑣 ) ∀𝑖 ∈ 𝐷 . 𝑣                                               

(24)  ∑ ∑ 𝑥(𝑖 .𝑗)
𝑣 −𝑣𝑒𝑉𝑖∈𝐷∪(𝑐𝑑∗) ∑ ∑ 𝑥(𝑗 .ℎ)

𝑣 = 0  ∀𝑣ℎ𝑒𝐷∪(𝑂)𝑗𝑒𝐷   

(42) 𝑆𝑗
𝑣 ≥ 𝑆𝑖

𝑣 + 𝑡𝑑𝑒𝑙.𝑖 + 𝑡(𝑖 .𝑗) −

𝑀(1 − 𝑥(𝑖.𝑗)
𝑣 ) ∀𝑖. 𝑗 ∈ 𝐷 . 𝑣                                      

(25)  ∑ 𝑥(𝑓.𝑐𝑑∗)
𝑣

𝑓𝑒𝐹 − ∑ 𝑥(𝑖 .𝑐𝑑∗)
𝑣

𝑖𝜖𝐷 = 𝑂    ∀𝑣    

(43) 𝛼𝑖 ≤ 𝑆𝑖
𝑣 ≤ 𝛼𝛽𝑖     ∀𝑖 ∈ 𝐹 ∪ 𝐷 ∪

{𝑐𝑑∗} . 𝑣                                                          
 𝑣𝑜𝑙𝑣,𝑝𝑖𝑐𝑘 = ∑ ∑ 𝑑𝑒𝑚𝑖 . 𝑥(𝑖.𝑗)

𝑣     ∀𝑣𝑗𝜖𝐹∪(𝑐𝑑∗)𝑖𝜖𝐹   

(44) ∑ 𝑥(𝑑 .𝑂)
𝑣

𝑑𝑒𝐷 = 𝑦𝑣    ∀𝑣                                                                                            𝑣𝑜𝑙𝑣,𝑝𝑖𝑐𝑘 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑣      ∀ 𝑣  
(45) 𝑥(𝑐𝑑∗.𝑓)

𝑣 = 𝑥(𝑑 .𝑐𝑑∗)
𝑣 =   ∀𝑣. 𝑓 . 𝑑                                                                       𝑢𝑝

𝑣 + 𝑟𝑝
𝑣 ≤ 1  ∀𝑝 , 𝑣  

(46) 𝑥( 𝑖 .𝑗)
𝑣 = 𝑂  ∀𝑣 . 𝑖 ∈ 𝑁 (26)  𝑢𝑖

𝑣 ≤ ∑ 𝑥(𝑖 .𝑗)
𝑣   ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑉𝑗𝑒𝐹∪(𝑐𝑑∗)   

  (27)  𝑢𝑖
𝑣 ≤ ∑ 𝑥(𝑖 .𝑗)

𝑣   ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑉𝑗𝑒𝐹∪(𝑐𝑑∗)   

بار  نهینقل و هز حمل و نهیهز ه،ینقل لیاجاره وسا نهیدهد که هزی( تابع هدف مسئله را نشان م10رابطه ) ،P2در 

 ها است. نهیهز نیمجموعه ا یساز نهیو هدف کم ردیگیانداز متقاطع را دربر م

 کند.یرا کنترل م هینقل لهیوس تی( مجدداً ظرف31) رابطه

(47) ∑ ∑ 𝑥(𝑗 .𝑑)
𝑣 ≥ 𝑏𝑑 ,𝑖     ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃. 𝑑𝑗∈𝑑∪{𝑐𝑑∗}𝑣∈𝑉                                                            

(48) ∑ 𝑥(𝑗 .𝑑)
𝑣 ≥ 𝑏𝑑.. 𝑥𝑖

𝑡𝑣    ∀𝑖 = 𝑝 ∈ 𝑃. 𝑑𝑗∈𝑑∪{𝑐𝑑∗}  

محصوالت از کارخانه  عیکل توز نهی)گام دوم(، کم کردن هز P2)گام اول( و  P1 که هدف از حل مسائل دیتوجه کن

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙کل برابر است با  نهیآن است. هز انیشرکت به مشتر یها = 𝐶𝐿 + 𝐶𝑉𝑅𝑃 بارانداز، انتخاب  نهیبه یابیمکان

 نه گردد.یکل کم نهیگردد که هزیسبب م هینقل لیوسا نهیبه یابیریومس

 حل مدل -6

و  قیدق یکردهایتوان آن را با رو یاست که م MIPمسئله  کیارائه شده  یساز نهیهمان طور که اشاره شد، مدل به

متقاطع با در نظر  یبارانداز ستمیدر س هینقل لیباز وسا یابیریحل نمود. در پژوهش حاضر در مسئله مس یفرابتکار
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و  یسینو کد GAMS یفزارارائه شده را در نرم MIP یسازنهیتوان مدل بهی( مOVERPCDTW) یگرفتن بازه زمان

 . میینمایمسئله در ابعاد کوچک حل م

 هاینوآور -1. 6

  و  یریرگبا اتیونقل عملحمل یهانهیمربوط به مجموعه هز یانهیهدف مدل در گام دوم، عالوه بر ترم هزتابع

 لیوسا اجاره نهیو هز DOCKING - CROSSدرون انبار متقاطع  اتیعمل یانهیهز یشامل ترم ها ه،یتخل

مان زمجموع حاصل ضرب مدل  قیردرون انبار متقاطع از ط اتیعمل نهیاست که هز زین )minc(4 هینقل

اجاره  نهیو هز دیآ یدرون انبار متقاطع بدست م اتیدر مدت زمان عمل نه،یبه هز یریو بارگ هیتخل یندهایفرآ

دست ب هیقلن لیاجاره وسا نهیدر هز له،یانتخاب وس ینریبا یرهایاز مجموعه ضرب متغ زین هینقل لیوسا

 .دیآیم

 لیساونتخاب رو در مدل امکان ا نیاست از ا یاناهمگن است و ناوگان حمل اجاره هینقل لیمدل شامل وسا 

 حاظ شده است.ل هی( نقلRent) لهیاجاره وس نهی( و هزCap) تیاجاره شده از ناوگان حمل، براساس ظرف هینقل

 یابیریمدل از نوع مس ( بازOVRPاست که در آن امکان بازگشت وسا )دیزدطع بعد از بابه انبار متقا هینقل لی 

 یابیریسبه م به بحث راجع یمرور شده همگ هیپا یمقاله ها نکهیوجود ندارد. با توجه به ا ،یمشتر نیآخر

(VRPدر انبار متقاطع پرداخته بودند. در نظرگرفتن بحث مس )پژوهش به نیا یاصل یهایباز از نوآور یابیری 

 رود. یشمار م

 است. یمدل چند محصول 

  CPLEXو حل آن با  OVRPCDTWمسئله  کی -2. 6

 یژاسترات شود که در آن ازیارائه م یافق زمان تیباز با محدود یابیریمس یمسئله عدد کیقسمت،  نیا در

 فیتعر یرهاارامتشده و پ انیب ونیابتدا براساس فرموالس محصوالت استفاده شده است. عیمتقاطع، در توز یبارانداز

شود یاخته مبه حل آن پرد CPLEXسپس با استفاده از  شود.یارائه م مسئله نیا یامدل دو مرحله 5جدول شده در 

 گردد.یم انیب نهیو جواب به

 OVERPCDTWهای مطرح شده در مسئله : معرفی مجموعه5جدول 

 هاتعداد کارخانه محصوالتتنوع  بالقوه بارانداز یهامکان انیتعداد مشتر هینقل لیتنوع وسا
5 4 8 10 10 

 

 OVERPCDTWهای بالقوه باراندازی مطرح شده در مسئله : معرفی مکان6جدول 

 cross-dockingهای بالقوه مکان هزینه ظرفیت

30000 487 1CD 

5000 490 2CD 

1000 519 3CD 

4000 478 4CD 

6205 522 5CD 

4290 491 6CD 

7300 409 7CD 
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5500 449 8CD 

 OVERPCDTW: محصوالت و حجم قاضای هر محصول مطرح شده در مسئله 7جدول 

 کارخانه محصول میزان تقاضا
300 1P 1F 

400 2P 2F 

550 4P 3F 

400 5P 4F 

200 6P 5F 

100 7P 6F 

130 8P 7F 

320 1P 8F 

200 9P 9F 

300 10P 10F 

 OVERPCDTW: اطالعات مربوط به وسایلمطرح شده در مسئله 8جدول 

 وسیله نقلیه ظرفیت هزینه متغیر هزینه ثابت/هزینه اجازه

200 4.8 1800 1V 

400 4.5 2000 2V 

700 6.3 2000 3V 

500 7 1200 4V 

400 6.5 2100 5V 

 OVERPCDTW: فاصله کارخانه از بارانداز و بارانداز مطرح شده در مسئله 9جدول 

[, ] P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1  

[0, 5] 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 d 1 

[.5, 4] 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 d 2 

[0, 4] 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 d 3 

[1.15, ] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 d 4 

 OVERPCDTWز از مشتریان مطرح شده در مسئله ها از بارانداز و باراندا: فاصله کارخانه10جدول 

d 4 d 3 d 2 d 1  CD8 CD7 CD6 CD5 CD4 CD3 CD2 CD1  

355 480 445 407 CD1 68 39 71 5 69 56 77 49 F1 
377 170 480 122 CD2 76 66 4 10 32 44 80 45 F2 
138 293 274 465 CD3 74 17 28 82 95 38 19 65 F3 
340 112 69 175 CD4 68 17 28 82 95 56 77 65 F4 
328 376 75 98 CD5 76 39 71 5 69 44 80 49 F5 
81 128 129 126 CD6 74 66 44 10 32 38 19 45 F6 
59 253 420 308 CD7 68 17 28 82 95 56 77 65 F7 

249 350 127 237 CD8 68 39 71 5 69 56 77 49 F8 
    CD9 76 39 71 5 69 38 19 49 F9 

    CD10 76 66 44 10 32 44 80 45 F10 

شود که یحل م یادو مرحله کردیرو کیمسئله اشاره شد، مسئله براساس  یسازو مدل فیهمان طور که در بخش تعر

انتخاب  اریمع نجایشود. در ایم یابیمکان CROSS- DOCKING یمکان موجود برا نیدر گام نخست آن، بهتر

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 یآن کاف تی( ظرفMIN SUMباشد. ) نیترکینزد انیها و مشترست که در مجموعه به کارخانهامکان، آن  نیبهتر

 یهشت مکان بالقوه را برا نهیهز 11نباشد. جدول  شتریآن از حداکثر بودجه در نظر گرفته شده ب نهیباشد و هز

شود. در گام دوم یم یابیمکان نه،ی، به عنوان مکان بهCD6دهد که بر اساس آن مکان یمتقاطع نشان م یبارانداز

به عنوان بارانداز در  CD6آن است که مکان  یمتقاض یمشتر 4کارخانه، به  10محصوالت  نهیبه عیمسئله، هدف توز

 .ردی( در آنجا صورت گازیادغام )در صورت ن اتیتا عمل ردیگیقرار م ریمس

 OVERPCDTW: جواب بهینه مکانیابی مطرح شده برای گام اول مسئله 11جدول 

 وضیعت مکان های بالقوه برای مکان یابی مکان  بهینه

 CD8 CD7 CD6 CD5 CD4 CD3 CD2 CD1 مکان هزینه

9289100  1456700 10076100 9389100 1128900 9581400 9782200 10464300 9897600 

، را F6 تاً یو نها F9 ،F7 ، F4 یرنگ(، محصوالت کارخانه ها ی)آب V1 هینقل لهیمسئله در گام دوم، وس نهیجواب بهدر 

 F8, F5 , F10 , F1 ,F2 یمحصوالت کارخانه ها ب،ی)سبزرنگ(، به ترت V2 هینقل لهیو وس کندیم یریبارگ ب،یبه ترت
. F3 ندیکند. سپس فرآیم یریرا بارگ CONSOLIDATION آن   یشود که ط یدر بارانداز شروع مV1  محصوالت

P7 , P9 و محصول  هیرا تخلP5  را که توسطV2 دینما یمجدد م یریشده است را، بارگ هیتخل .V2 محصوالت  زین

P7, P9 دینما یمجدد م یریادغام، بارگ ندیرا در فرا . 

 داده لیتحو V2توسط  d2 , d1 انیسفارش مشتر و V1توسط  d3 ،d4 انیسفارش مشتر زین لیتحو ریمس در

 شود.یم

 
 OVERPCDTW: نمای شماتیک مسیریابی و توزیع بهینه محصوالت مطرح شده در گام دوم مسئله 2شکل 
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: جواب بهینه انتخاب، مسیر و زمانبندی بارگیری و تحویل محصوالت مطرح شده برای گام دوم مسئله 12جدول 
OVERPCDTW 

 ((CPLEXرویکرد دقیق 

 وسایل نقلیه انتخاب شد مسیر حرکتی Consolidation ادغام

P9 وp7 تخلیه بارگیریp5 F9-F4-F7-F6-CD6-d4-d3 V1 
 

V2 P9وp7 بارگیری P5تخلیه F3-F2-F1-F10-F5-F8-CD6-d2-d1 

 62800.00هزینه :

 Sec. 14.55زمان حل: 

 یریگ جهینت -7

ه بالت محصو لیها و زمان تحونهیمتقاطع در کاهش هز یبارانداز ستمیس تیپژوهش ضمن نشان دادن مز نیدر ا

بط با بلندمدت و کوتاه مدت مرت ماتیتصم یسازکپارچهی نهیدر زم یقاتیبه منظور پوشش خط تحق ان،یمشتر

شامل  تأمینجیرهزنباز در  یابیریمس یابیله مکان ئمس یتا ضمن مدل ساز میمتقاطع، بر آن شد یانباردار یاستراتژ

 .میمتقاطع، بپرداز یانبارها

شد  ش پرداختهپژوه مرتبط با حوزه اتیمرتبط با موضوع به مرور ادب یاصل میمقدمه و مفاه انیپژوهش پس از ب نیا در

شامل دو گام  MIP و در قالب مدل دیساخت مدل فراهم گرد یالزم برا یهایها و نوآوردهیا ه،یو ضمن مرور مقاالت پا

ده شدل ارائه م ،یپنجره زمان تیبا محدود یچند محصول عیشبکه توز یمتقاطع برا یباز انبارها یابیریو مس یابیمکان

 است. CPLEXتوسط  در ابعاد کوچک

وگان حمل ا ناب یو مدل چند محصول یباز و در نظر گرفتن فرض پنجره زمان یابیریپژوهش شامل مس یاصل یهاینوآور

 ظ کردناز طریق فرض لحا عیشبکه توز یکل یهانهیپژوهش ضمن در نظر گرفتن کاهش هز نیا مدلناهمگن است. 

توجه  ن،ایترمورد نظر مش یبه موقع سفارشات در بازه زمان لیو تحو یمشتر تیبه بحث رضا ،یزمان یهافرض پنجره

وز امر یقابتر یرهاو بقا در بازا تیقموف دیکل ،یمشتر تیو رضا یانهیهز یهاتوجه توأمان به بحث نیداشته است که ا

 پژوهش خواهد افزود. نیحاصل از ا جیبوده و به ارزش نتا

 یآت شنهاداتیپ -8

ا مقادیر رترس در دس هینقل لیو تعداد وسا ل،یو تحو یریبارگ اتیمدت زمان عمل ان،یمشتر یتقاضا ق،یتحق نیا در

ر دارد. لذا دجود و تیپارامترها عدم قطع نیدر ا است در عمل معموالً یدر صورت نیا م؛یادر نظر گرفته یثابت و قطع

کینزد یاقعو یایناستفاده نمود تا مدل به د ت،یعدم قطع طیرادر ش یساز نهیبه یکردهایتوان از رویم یآت قاتیتحق

 .گردد تر

 از رشد روز یشنا یطیمح ستیز یهاینگران شی(. افزاGreen VRP) سبز تأمینزنجیره کیمسئله در  یمدل ساز .1

و  یمختلف صنعت یهابخش رندگانیگ میاغلب تصم ستیز طیمؤثر بر مح یهاتیکننده فعال دیافزون اثرات تهد

 نیر اور دمنظ نیاست به هم ودهها نمآن تیفعال یطیمح ستیز یامدهایبه پ شتریرا ملزم به توجه ب یخدمات

 CO2گاز  ونقل و مقدارحمل یهانهیهز یساز ممینیتواند شامل اهداف چندگانه مانند میحالت مدل پژوهش م

 باشد.  زین

تر کردن مدل مسئله به کیمنظور نزد به ریز یموجود در پارامترها تیمسئله در حالت عدم قطع یمدل ساز .2
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 .هینقل لیتعداد وسا ل،یو تحو یریبارگ اتیمدت زمان عمل ان،یمشتر ی: تقاضایواقع یایدن

 .یکیو لجست عیتوز یهادر شرکت یمدل پژوهش به صورت مطالعه مورد یساز ادهیپ .3

و  یودموج یزیرمتقاطع مانند برنامه یمسائل درون انبارها یزیربرنامه ،یآت یهاشود در پژوهشیم شنهادیپ .4

 پژوهش اضافه شود. نیمنابع به مدل ا

مسئله  نیحل ا یراب. . . ،  ممنوع و یجستجو ایمورچگان و  ،کیژنت مانند یفرا ابتکار یها تمیتوان از الگوریم .5

 ارائه نمود. 

 استفاده نمود. عیانبار متقاطع در شبکه توز نیتوان از چندیم .6
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