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چکیده
در قرن حاضر ،الگوي رقابت در توليد و خدمات ،از رقابت ميان شرکتهاي مستقل به رقابت ميان زنجيرههاي تأمين تغيير کرده است.
در این بين ،مسئله طراحی استراتژیک زنجيره تأمين از مسائل مهم در حوزه مدیریت زنجيره تأمين است .در این مسائل عموماً هدف
استقرار تعدادي تسهيل توليدي و مرکز توزیع در سایتهاي کاندیدا (در مناطق جغرافياي مختلف) بهمنظور پوشش تقاضاي محصوالت
مختلف در مناطق مشتریان است .در مدل ارائهشده در این پژوهش ،تقاضاي انواع محصول در مناطق مشتریان از طریق تعدادي مرکز
توزیع برآورده میگردد درحالیکه این مراکز توزیع ،محصوالت را از کارخانههاي توليدي تهيه میکنند و این کارخانهها ،براي طراحی
و توليد هر محصول ،باید اجزاي موردنياز آن محصول را از تأمينکنندگان خریداري نمایند .در اینجا یک مدل ریاضی برنامهریزي خطی
عدد صحيح مختلط تکهدفه ارائه شده است که همزمان عالوه بر طراحی زنجيره تأمين چند سطحی ،مسئله مکانیابی تسهيالت را نيز
درنظر میگيرد .در این مدل اهداف مختلفی مانند کمينهسازي هزینههاي بخش تهيه و توليد اجزاي محصوالت ،تهيه و توليد محصوالت،
نگهداري و ارسال محصوالت به مراکز توزیع ،ارسال به مناطق مشتریان و هزینه استقرار کارخانهها و مراکز توزیع وجود دارد .براي
ارزیابی مدل پيشنهادي ،ابتدا مدل ریاضی با نرمافزار بهينهسازي گمز کدنویسی شده و سپس براي مسائل در سایز بزرگ با الگوریتمهاي
فراابتکاري ازدحام ذرات و رقابت استعماري حل میشود .بررسیهاي آماري نتایج ،نشاندهنده کيفيت مدل و رویه حل پيشنهادي است.

واژه های کلیدی :الگوریتم فراابتکاری بهینهسازی ازدحام ذرات ،الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری ،برنامهریزی خطی ،زنجیره تأمین
چندسطحی ،مکانیابی تسهیالت
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حمـزه امین طهمـاسبی ،سید امین بدری ،بهناز رضازاده

 .1مقدمه

کند تا با امکان تعیین همزمان مکان تسهیالت تولیدی و توزیعی

زنجیره تأمین مجموعهای از امکانات تولیدی ،تأمینکنندگان،

از بین تعدادی ســـا یت کاند یدا و با توجه به محدود یت های

مشتریان ،محصوالت و روشهای کنترل موجودی ،خرید و

بودجه شـــرکت ،هزینه تمام مراحل کمینه گردد .همچنین مدل

توزیع است که از تولید مواد خام توسط یک تأمینکننده آغازشده

ارائهشــده میتواند برنامهریزی تهیه مواد اولیه از تأمینکنندگان،

و با مصرف محصول توسط مشتری پایان مییابد .مدیریت

برنامهریزی تولید محصـــوالت مختلف در کارخانههای فعال و

زنجیره تأمین بر یکپارچهسازی فعالیتهاى زنجیره تأمین و نیز

همچنین برنامهریزی توزیع محصــوالت از کارخانههای فعال به

جریانهاى اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط

مراکز توزیع و ازآنجا به مناطق مشـــتریان را نیز انجام دهد .در

زنجیره ،براى دستیابی به مزیت رقابتی قابلاتکا و مستدام مشتمل

اینجا شرکتهایی مدنظرند که عالقهمندند تا با ا ستقرار تعدادی

میشود ] .[Dominguez and Lashkari, 2004طراحی

توزیعکننده و تعدادی کارخانه در سایتهای کاندیدا (در مناطق

شبکه زنجیره تأمین ،بهعنوان مهمترین تصمیم استراتژیک در

جغرافیای مختلف) ،تقاضــای محصــوالت مختلف را در مناطق

مدیریت زنجیره تأمین ،نقش مهمی را در عملکرد کلی محیطی و

مشـتریان برآورده سـازند .تقاضـای هر نوع محصـول در مناطق

اقتصادی زنجیره تأمین ایفا میکند .آنچه اهمیت طراحی یک

مشتریان مشخص است و کامل برآورده می شود .تأمینکنندگان،

شبکه زنجیره تأمین را روزافزون میکند تأثیر آن بر مکانیابی

مشتریان ،مواد اولیه و انواع محصوالت ثابت و مشخص هستند.

تسهیالت و تجهیزات ،جریان تولید و خرید کاال و مواد اولیه،

برای ارزیابی مدل ریاضـــی پیشـــنهادی ،ابتدا مدل ریاضـــی با

حمل و توزیع آنها و میزان رضایتمندی مشتریان است

نرمافزار بهینه سازی مانند گمز کد نوی سی شده و سپس در سایز

].[Saffar, Shakouri and Razmi, 2015

بزرگ با الگوریتم های فرا ابت کاری ازد حام ذرات و ر قا بت

طراحی یک زنجیره تأمین چند ســـطحی که از تأمینکننده تا

استعماری حل میشود.

مشـــتری را در نظر بگیرد و بهعالوه محصـــوالت و مواد اولیه
متفاوت نیز در آن قابلتعریف باشند یک موضوع مجزا است که

 .2پیشینه پژوهش

بســیار کاربردی و رایا اســت .از طرفی طرح مســهله مکانیابی

زنجیره تأمین و مدیریت آن همواره یکی از مسائل پیچیده در

برای تســـهیالت مختلف ازجمله کارخانههای تولید و یا مراکز

صنعت بوده است که موردتوجه محققان قرار گرفته است .ملو و

توزیع در سطح یک زنجیره تأمین گسترده ،موضوع دیگری بوده

همکاران ( )2005مکانیابی تسهیالت چندمنظوره ظرفیت دار

است که موردتوجه قرار گرفته است .با بررسی ادبیات مو ضوع

پویا (چارچوب مدلسازی برای برنامهریزی استراتژیک زنجیره

درزمینه طراحی ا ستراتژیک زنجیره تأمین ن شان داده شد که در

تأمین) را بررسی کردند .در این مقاله بر روی طراحی استراتژیک

تحقیقات موجود ،اســـتفاده از مدل های ریاضـــی خطی برای
یکپارچهســـازی مراحل تهیه ،تولید و توزیع با امکان مکانیابی
همزمان برای تأ سیس کارخانهها و مراکز توزیع کمتر موردتوجه

زنجیره تأمین تمرکز شده ،تأثیر یکپارچهسازی طرح زنجیره تأمین
مطالعه شد .چارچوبی از مدل ریاضی که چندین جنبه عملی از
مسائل طراحی شبکه را بهطور همزمان در نظر میگیرد ارائهشده

واقعشــده اســت .با در نظر گرفتن نیازمندی واقعی صــنعت ،در

است [Melo, Nickel and Saldanha-da-Gama,

این پژوهش ،ترکیب این دو حوزه با هم مدنظر اســت .هدف از

] .2005معماری و همکاران ( )2017به توسعه مدلی برای

این تحقیق ارائه مدلی است که بتواند زنجیره تأمین چند سطحی
را برای سطوح تهیه ،تولید و توزیع ،به صورت یکپارچه طراحی

مکانیابی و مسیریابی تسهیالت پرداختند که در آن رضایت
مشتری نیز لحاظ شد .انتخاب بهترین مکان برای تسهیالت
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(انبارها) و تعیین زمانبندی و مسیر حرکت وسائل نقلیه در جهت

ارزشهای متغیرهای انحرافی برای رسیدن به اهداف تأثیر می-

کاهش هزینهها از جمله هزینه احداث از اهدف این تحقیق بود.

گذارند ].[Osman and Demirli, 2010

برای حل مسهله در ابعاد بزرگ از الگوریتم ژنتیک مرتب شده

صفایی و همکاران ( )2010یکپارچهسازی برنامهریزی تولید،

نامغلوب استفاده گردید ].[Memari and et al. 2017

توزیع چندسایتی با مدلسازی ترکیبی در زنجیره تأمین را مطالعه

گبنینی و همکاران ( )2009یک مدل یکپارچه تولید -توزیع برای

کردند .در این تحقیق ارائه یک برنامهریزی یکپارچه تولید و

مسائل تخصیص و مکانیابی پویا با بهینهسازی موجودی ارائه

توزیع چندمحصوله ،چنددورهای و در چند سایت تحت

دادند .در مدل پیشنهادی مراحل تولید و توزیع بهصورت

محدودیت های تولید و توزیع ،سیستم توزیع و تقاضای مشتریان

یکپارچه بررسیشده ،همچنین مسهله مکانیابی و تخصیص

محلی مدنظر بوده است .نویسندگان برای تحقق این هدف از

تسهیالت موردتوجه قرار گرفت [Gebennini, Gamberini

توانایی یک روش شبیهسازی ریاضی ترکیبی برای حل مسهله

] .and Manzini, 2009عطائی و همکاران ( )2017به بهینه-

استفاده کردهاند [Safaei, husseini and farahani,

سازی سیستم حمل و نقل با استفاده از الگوریتم بهینهسازی

] .2010صادیق و همکاران ( )2013یک مدل یکپارچه

ازدحام ذرات پرداختهاند .در این مقاله محققان به دنبال بهینه

چندهدفه برای زنجیره تأمین با موقعیت مکانی مراکز توزیع و

کردن سیستم با درنظر گرفتن هزینه حمل و نقل و زمان سفر به

تصمیمگیریهای انتخاب تأمینکننده را مطالعه کردند .سه تابع

عنوان دو فاکتور مهم بودهاند .مدل ریاضی طراحی شده دارای

هدف در چهار زنجیره تکاملی که در آنها مراکز توزیع بهطور

پیچیدگی های خاص بوده که با استفاده از الگوریتم بهینهسازی

همزمان قرار دارند ،موردتوجه قرارگرفته است .در این مقاله یک

ازدحام ذرات حل شده است .نتایا تحقیق نشان از کارآمدی

الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای حل یک مدل ریاضی جدید از

روش های بر پایه الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات داشته است

انتخاب تأمینکننده ،تعیین طرح مونتاژ ،مکان مراکز توزیع و

].[Ataie, Tavakoli Moghaddam and Azizi, 2017

برنامهریزی توزیع تدارکات پیشنهادشده است [Sadigh,

التیپارماک و همکاران ( )2009الگوریتم ژنتیک حالت پایدار برای

].Fallah and Nahavandi, 2013

طراحی شبکه زنجیره تأمین چند محصولی را معرفی کردند .در

خلیلی دامغانی و توانا ( )2014یک روش برنامهریزی عدد

این پژوهش روش حلی بر مبنای حالت پایدار الگوریتم ژنتیک

صحیح مختلط دوهدفه فازی برای حل مسائل طراحی شبکه

با ساختار کدگذاری نوین برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین

زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت را بررسی کردند .در این

تک منبع چند محصولی چندمرحلهای ارائهشده است .مدل

مقاله یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط دوهدفه

ریاضی طراحیشده در این مقاله یک مدل برنامهریزی ریاضی

فازی برای افزایش جریان مواد در کانال دوگانه ،چندمنظوره و

عدد صحیح آمیخته است].[Altiparmak and et al. 2009

چندهدفه زنجیرههای تأمین در شرایط عدم قطعیت بهطور

عثمان و دیمرلی ( )2010یک مدل برنامهریزی دوهدفه و

همزمان پیشنهادشده است [Khalili-Damghani and

الگوریتم تجزیه بندرز اصالحشده را برای تنظیم مجدد زنجیره

] .Tavana, Amirkhan, 2014سلیمانی و کانان ()2015

تأمین و انتخاب تأمینکنندهها بررسی کردند .روش تجزیه بندرز

روشهای بهینهسازی ازدحام ذرات ترکیبی و الگوریتم ژنتیک را

اصالحشده بهطور موفقیتآمیزی مدلهای برنامهریزی دوهدفه

برای طراحی شبکۀ زنجیره تأمین حلقه بسته در شبکههای بزرگ

را مدیریت میکند که در آن متغیرهای پیچیده صفر و یک ،بر

مطالعه کردند .نتیجه کار آنها توسعه یک مدل قطعی چند دوره-
ای ،چندمرحلهای و چند محصولی است که درنهایت به ارائه یک
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روش مناسب برای حل اندازههای مختلف مسائل نمونه برای هر

را مطالعه کردند .در این مقاله یک مدل برنامهریزی خطی

دو متغیر تصمیمگیری طراحی و برنامهریزی (موقعیت و

چندهدفه برای طراحی شبکه توزیع زنجیره تأمین توسعه

تخصیص) در شبکه پیشنهادشده منتا شده است [Soleimani

یافت] .[Salim and Ozkarahan, 2008بدری و همکاران

] .and Kannan,2015سینگ و همکاران ( )2013طراحی

( )2017یک رویکرد برنامهریزی تصادفی دومرحلهای برای

شبکه زنجیره تأمین مبتنی بر ظرفیت با توجه به عدم اطمینان

ارزش گذاری طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته معرفی

تقاضا با استفاده از برنامهریزی تصادفی دومرحلهای را مطالعه

کردند .در اینجا ،یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط

کردند .مسهله بهعنوان یک فرمول برنامهریزی خطی عدد صحیح

برای طراحی شبکۀ زنجیره تأمین حلقه بسته مبتنی بر ارزش

مختلط مدلسازی شد که به دنبال بهینهسازی مکانیابی تسهیالت

توسعه داده میشود].[Badri, Ghomi, Hejazi, 2017

ظرفیت دار شده و تصمیمگیری تخصیص مشتری و مقادیر تولید

رویمین و همکاران ( )2016طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته

در این مکانها است].[Singh, Jain and Mishra, 2013

زیستمحیطی استوار تحت عدم قطعیت را معرفی کردند .یک

وارال و همکاران ( )2011یک مدل بهینهسازی دو هدفه را برای

مدل یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس تحت عنوان زنجیره

طراحی و برنامهریزی زنجیرههای تأمین طراحی کردهاند و در

تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن اثرات محیطی موردمطالعه

تحقیق خود به بررسی عملکرد اقتصادی و محیطی زنجیره تأمین

قرارگرفته است] .[Ruimin et al. 2016فام و ینردی ()2017

پرداختهاند .در مدل ارائهشده طراحی زنجیره تأمین بهعنوان یک

طراحی شبکه زنجیره تأمین بهینه با شبکه فرایند و لیست مواد

مسهله بهینهسازی دو هدفه در نظر گرفته شده که اهداف آن

اولیه تحت عدم قطعیت را مطالعه کردند .هدف این تحقیق،

حداکثر سازی سود و به حداقل رساندن تأثیرات منفی بر روی

پیشنهاد یک رویکرد جایگزین برای شکل دادن به مسهله طراحی

محیطزیست است .مدل پیشنهادی و روش بهینهسازی اجازه

شبکه تولیدی است] .[Pham and Yenradee,2017جیندال

میدهد که سیستمهای پیچیده به شیوهای بسیار ساده ارائه

و همکاران ( )2015طراحی شبکه و بهینهسازی یک زنجیره تأمین

شوند] .[Varela and et al. 2011پاکسوی و همکاران

توانمند شده حلقه بسته چند محصولی ،چند زمانه و چند سطحی

( )2010مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه برای

تحت عدم قطعیت را مطالعه کردند .یک مدل برنامهریزی خطی

بهینه سازی و طراحی شبکه زنجیره تأمین چند سطحی را بررسی

عدد صحیح مختلط فازی برای تعیین بهینگی مکانیابی و

کردند .مدل پیشنهادی تالش میکند هدف چندگانه شبکه زنجیره

تخصیص قطعات و محصوالت در هر کارخانه ،تعداد محصوالتی

تأمین را با در نظر گرفتن هزینههای حملونقل عمومی و

که باید بازتولید شوند ،تعداد قطعاتی که باید از منابع خارجی

ظرفیتهای تمام اجزای مختلف موردنظر قرار دهد [Paksoy,

خریداری شوند و سطح موجودی که باید از هر محصول و قطعه

].Özceylan and Weber, 2010

نگهداری شود تا سود کل سازمان بیشینه شود ارائهشده

آزارن و همکاران ( )2008یک رویکرد برنامهریزی تصادفی

است] .[Jindal, Sangwan and Saxena, 2015پاکسوی

چندهدفه برای طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک را

و همکاران ( )2013یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط

معرفی کردند و از روش نیل به آرمان برای به دست آوردن

برای یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته که شامل جریانهای

راهحلهای بهینه پارتو استفاده گردید ].[Azaran et al.2008

جلو و عقب با چند دوره و چند بخش است را معرفی کردند.

سلیم و همکاران ( )2008یک مدل طراحی شبکه توزیع زنجیره

مدل پیشنهادی ارزش بهینه مقادیر حملونقل محصوالت

تأمین بر اساس راهحل مبتنی بر برنامهریزی آرمانی فازی تعاملی

تولیدشده و جداشده را در یک زنجیره تأمین حلقه بسته
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درحالیکه مکان کارخانههای و خردهفروشان را تعیین میکند،

شده در یک زنجیرهتامین دومرحلهای است .تابع هدف :تاخیرات

ضمانت میکند].[Özceylan and Paksoy, 2013

تحویل ،هزینه تولید ،انتشار توسط تامینکنندگان و وسایل نقلیه

حسینی ناجیانی و بهشتینیا( )2018برنامهریزی زنجیره تامین با

را حداقل میکند و همچنین کیفیت تولید را حداکثر میکند.

استفاده از یک سیستم حمل و نقل متشکل از مسائل مربوط به

].[Borumand and Beheshtinia, 2018

مسیریابی خودرو و روش های کراس داکینگ برای انتقال مواد

همانطورکه در پیشینه تحقیق مشاهده میشود ،مقاالت زیادی در

اولیه و قطعات را بررسی کردند .زنجیره تامین شامل تامین

رابطه با طراحی زنجیره تامین چندسطحی بدون تمرکز بر بحث

کنندگان در نواحی جغرافیایی مختلف و چند وسیله نقلیه مشترک

مکانیابی کار شده است .به عنوان مثال ،ژانگ و همکاران ()2016

با سرعتها و ظرفیتهای مختلف برای انتقال سفارشات از تامین

یک مدل یکپارچه برای طراحی استراتژیک زنجیره تأمین طراحی

کنندگان به تولید کننده است[Najiani and Beheshtinia, .

کردهاند و روش حل پیشنهادی آنها بر مبنای الگوریتم کلونی

] .2017بهشتینیا و قاسمی( )2017یک مدل چندهدفه یکپارچه

زنبورعسل 1است .در این مطالعه ،یک مدل برنامهریزی غیرخطی

شده برای بهینهسازی زمانبندی زنجیره تامین در یک سیستم

عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیرههای تأمین توسعه داده

تولید چندبخشه رائه دادند .این مقاله شامل مسائل زمانبندی

شده است] . [Zhang, Lee and Zhang, 2016تمرکز

حملونقل و یکپارچهسازی تامینکننده از نظر تعیین مسیر

برخی تحقیقها نیز بر مکانیابی تسهیالت تولیدی و یا تسهیالت

مسیریابی برای حمل و نقل مواد خام از تامین کنندگان به مراکز

توزیعی بوده است .به عنوان مثال حسنزاده امین و باکی ()2017

تولیدی است .هدف کاهش تمام سفارشات اختصاص داده شده

یک مدل مکان یابی تسهیالت برای طراحی شبکه زنجیره تأمین

به تامینکنندگان و همچنین به طور همزمان کاهش فاصله کل

حلقه بسته 2با دو هدف را معرفی کردند .هدف اول به حداکثر

وسایل نقلیه است.[Beheshtinia and Ghasemi, 2017] .

رساندن زمان تحویل و هدف دوم حداکثر سازی کل سود در

بهشتینیا و قاسمی( )2017مسهله زمانبندی زنجیره تامین و

شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته است .از ویژگیهای این مقاله

مسیریابی در یک سیستم تولید چند بخشه (مطالعه موردی:

عدمقطعیت برخی پارامترها مانند تقاضاست .همچنین آنها برای

شرکت تولید دارو) را ارائه دادند .با توجه به سیستم حمل و نقل

نشان دادن کارا بودن طرح استراتژیک زنجیره تأمین ،لزوم ارائه

مشترک در زمانبندی تولید یک تولید کننده چندبخشه در این

رویه یکپارچه را مطرح نمودند .این مدل یک مدل برنامهریزی

مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .در سیستم تولید چندبخشه،

خطی عدد صحیح مختلط چندهدفه تحت تقاضای نامطلوب

محصوالت نهایی توسط مراکز تولید چندگانه در مناطق مختلف

بوده ،یک راهحل بر اساس برنامهریزی فازی برای حل مسائل

جغرافیایی تولید می شود .در این مقاله  ،مسائل زمانبندی حمل-

بهینهسازی توسعهیافته است [Hasanzadeh-Amin and

ونقل و تولید به صورت همزمان در نظر گرفته میشوند .این

] ..Baki, 2017اما در این پژوهش ،زنجیره تامین چندسطحی

ادغام در تصمیم گیری پیچیدگی مشکل را افزایش می دهد ،اما

طراحی شد که مکانیابی تسهیالت تولیدی و توزیعی را به

نتایا بهتری را تولید میکند[Beheshtinia and .

صورت همزمان با کمینهسازی کلیه هزینه های مربوطه ،درنظر

] .Ghasemi, 2017برومند و بهشتینیا( )2018یک الگوریتم

میگیرد .در واقع ارائه یک مدل ریاضی که بهصورت همزمان

ژنتیک توسعه یافته برای حل مسائل زمانبندی زنجیره تامین

طراحی زنجیره تأمین چند سطحی و مسهله مکانیابی تسهیالت

چندهدفه ارائه دادند .هدف از این مقاله ارائه یک رویکرد تصمیم

را در نظر بگیرد ،کمتر موردتوجه بوده است و تحقیق در این

گیری یکپارچه برای مسائل زمانبندی تولید و حملونقل ادغام
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حمـزه امین طهمـاسبی ،سید امین بدری ،بهناز رضازاده

.1

زمینه می تواند پوشش مناسبی بر بخشی از شکاف موجود در
تحقیقات این بخش باشد.

تسهیالت توزیعی فعال مشخص است.
.2

 .3بیان مسئله و ارائه مدل

.3

چند سطحی و مکانیابی تسهیالت تولیدی و توزیعی در این

.4

وسیعی از محصوالت را تولید خواهند کرد .به دلیل گستردگی

توزیعی فعال به مناطق مشتریان مشخص است.

حملونقل ،تسهیالت تولیدی بهصورت توزیعشده ،مستقر

.5

خواهند شد .هدف اصلی مسهله انتخاب تعدادی از سایتهای

.6

این باید مشخص شود که در هر تسهیل تولیدی ،چه قطعاتی

.7

تصمیمگیریها در زنجیره باید به نحوی انجام شود که مجموع

.8

هزینههای تهیه مواد خام و انتقال درونی 5مواد خام به تسهیالت

کران باال برای تعداد تسهیالت توزیعی فعال وجود
دارد.

تولیدی ،هزینه توزیع خارجی 6محصوالت به بازارها ،هزینه

با در نظر گرفتن فرضیات فوق ،در ادامه ابتدا مجموعه-

استقرار تسهیالت تولیدی در سایتهای فعال و مراکز توزیع

ها ،پارامترها و متغیرهای تصمیمگیری معرفی میشود و

کمینه گردد .حل همزمان این موارد در زنجیره تامین چندسطحی

درنهایت مدل ریاضی طراحیشده ارائه میشود.

که مکانیابی در آن هم برای تسهیالت تولیدی و هم تسهیالت

باکیفت باالتری صورت گیرد.

تسهیالت توزیعی وظیفه ارسال محصوالت به مناطق
مشتریان را بر عهدهدارند.

هزینههای کل سیستم شامل هزینههای تولید محصوالت،

شرکت در بلندمدت و کوتاه مدت شود و ارائه خدمات نیز

کران باال برای تعداد کارخانهها و همچنین بودجه
شرکت وجود دارد.

تولید میشوند و مواد اولیه از کدام تأمینکنندگان ،تأمین میگردد.

امکان پیاده سازی را دارد و میتواند باعث کاهش هزینه های

کارخانهها وظیفه طراحی و تولید محصوالت را بر
عهدهدارند.

بالقوه (کاندیدا) برای احداث تسهیالت تولیدی است .عالوه بر

در واقع مدل ارائه شده برای صنایعی همچون خودروسازی

هزینه حملونقل از تأمینکنندگان به کارخانههای
فعال ،از کارخانهها به مراکز توزیع و از تسهیالت

بازار مصرف محصوالت تولیدی ،بهمنظور کاهش هزینههای

و همچنین باال رفتن کیفیت تحویل محصول به مشتری میشود.

برای کارخانجات و تسهیالت توزیعی فعال ،هزینه
ثابت و متغیر در نظر گرفته میشود.

بخش تشریح میشود .در این مسهله تسهیالت تولیدی ،طیف

توزیعی در نظر گرفته شده است ،باعث کاهش در زمان ،هزینه،

مواد اولیه از تأمینکنندگانی تهیه میشود که قابلیت
طراحی و تولید آن ماده را داشته باشند.

مدل ریاضی طراحیشده برای بیان مسهله مدیریت زنجیره تأمین

.a

ظرفیت هر یک از تأمینکنندگان ،کارخانههای فعال و

.b

مجموعههای مدل ریاضی
در تعریف مدل مجموعههایی به شرح زیر استفاده شدهاند:
 :I مجموعه محصوالت
 : J مجموعه تأمینکنندگان
 : K مجموعه تولیدکنندگان
 : L مجموعه مراکز توزیع

مفروضات تحقیق
طراحی هر مدل ر یاضـــی و مدل کردن رف تار طبیعی هر

سیستم ،نیازمند یک سری فرضهای منطقی و مفروضات ساده

 :M مجموعه نمایندگی فروش و یا مشتریان ( که از
این پس با نام مشتری معرفی می شود)
 : R مجموعه مواد اولیه

ساز دیگر ا ست .در اینجا فر ضیات لحاظ شده در طراحی مدل
این پژوهش تشریح میشود.
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.c

پارامترهای مدل ریاضی
در طراحی مدل نیازمند تعریف پارامترهای زیر هستیم:
 𝑓𝑖𝑡𝑙 کل ظرفیت دریافت محصول توسط توزیع
کننده  lام

 𝑓𝑖𝑘 کل ظرفیت تولید ،تولیدکننده kام

 𝑐𝑑𝑧𝑖𝑙𝑚 هزینه حملونقل محصول  iاز مراکز توزیع
 lبه مشتری m
 𝑐𝑝𝑑𝑖𝑘𝑙 هزینه حملونقل محصول  iاز تولیدکننده
 kبه مرکز توزیع l
 𝑐𝑠𝑝𝑟𝑗𝑘 هزینه حملونقل مواد اولیه  rاز تأمینکننده

 𝛼𝑗 احتمال سالم ماندن مواد (سطح سرویس) تامین-
کننده  jام

 𝛽𝑘 احتمال سالم ماندن مواد (سطح سرویس)
تولیدکننده  kام

 𝜆𝑙 احتمال سالم ماندن مواد (سطح سرویس) توزیع-
کننده  lام

 𝑝𝑑𝑖𝑙 هزینه تدارکات محصول  iبرای توزیعکننده l
 𝑝𝑝𝑖𝑘 هزینه تولید محصول  iبرای تولیدکننده  kام
 𝑝𝑠𝑟𝑗 هزینه خرید مواد اولیه  rبرای تولیدکننده از
تامینکننده  jام
 𝑓𝑖𝑑𝑙𝑚 ماکزیمم میزان تدارکات برای توزیعکننده l
 𝑓𝑖𝑝𝑖𝑘 ماکزیمم ظرفیت تولید محصول  iتوسط
تولیدکننده k
 𝑓𝑖𝑠𝑟𝑗 ماکزیمم ظرفیت تولید مواد اولیه  rتوسط
تامینکننده j
 𝜆𝑜𝑖𝑘 ظرفیت تولید ،تولیدکننده  kبرای محصول i
 𝜆𝑡𝑟𝑗 ظرفیت تولید ،تأمینکننده  jدر تولید مواد اولیه
r

 jبه تولیدکننده k


𝑙𝑖𝑑𝑓هزینه ثابت جهت تحویل محصول  iاز مرکز
توزیع l

 𝑓𝑠𝑟𝑗 هزینه ثابت جهت تولید مواد اولیه  rدر تامین-
کننده j
 𝑓𝑝𝑖𝑘 هزینه ثابت جهت تولید محصول  iدر
تولیدکننده k
 𝐺𝑜𝑘 هزینه موردنیاز برای احداث کارخانه در مکان
کاندیدای تولیدی
 𝐺𝑡𝑙 هزینه موردنیاز برای احداث مراکز توزیع در
مکان کاندیدای توزیعی
 𝑚𝑛𝑜 حداکثر تعداد مجاز برای تأسیس تسهیالت
تولیدی در سایتهای کاندیدا
 𝑚𝑛𝑡 حداکثر تعداد مجاز برای تأسیس مراکز توزیع
در سایتهای کاندیدای توزیعی
 MB سقف بودجه تعیینشده برای احداث تأسیسات
تولیدی و توزیعی
 E یک عدد خیلی بزرگ

 𝜆𝑟𝑟𝑖 میزان مصرف مواد اولیه  rدر تولید یک واحد
محصول i
 𝑛𝑜𝑟𝑗 هزینه مؤثر در طراحی مواد اولیه  rتوسط
تأمینکننده j
 𝑛𝑡𝑖𝑘 هزینه مؤثر در طراحی محصول  iتوسط
تولیدکننده k
 𝑑𝑖𝑚 تقاضای محصول  iبرای مشتریان

 .dمتغیرهای تصمیم
برای اکتســاب نتایا موردنیاز از یک مدل ریاضــی نیازمند
تعریف متغیرهای تصـمیم هسـتیم که تصـمیمات اتخاذشـده در
حل مدل را نشان میدهند .در ادامه این متغیرها تعریف شدهاند.
 𝑋𝑖𝑘 مقدار محصول تولیدی  iدر کارخانه k
 𝑌𝑖𝑙 مقدار محصول دریافتی  iتوسط توزیعکننده l
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 𝑍𝑟𝑗 مقدار مواد اولیه فراهمشده  rتوسط تأمینکننده

 .eمدل ریاضی پیشنهادی

j

فرضیات ،اهداف و محدودیتهای موجود در سیستم

 𝑄𝑖𝑘𝑙 مقدار محصول ارسالی  iاز تولیدکننده  kبه

توصیفشده برای مدیریت زنجیره تأمین و مکانیابی تسهیالت

مرکز توزیع l

مرتبط در مدل ریاضی به شرح زیر طراحی شده است .رابطه ()1

 𝑅𝑜𝑟𝑗𝑘 مقدار مواد اولیه ارسالی  rاز تأمینکننده j

کل هزینهها را در قالب چهار بخش موردمطالعه و بررسی قرار

به تولیدکننده k

میدهد .در بخش اول هزینههای بخش تهیه از تأمینکنندگان

 𝑃𝑖𝑙𝑚 مقدار محصول ارسالی  iاز توزیعکننده  lبه

موردبررسی قرار میگیرد .هزینههایی مانند هزینه ثابت جهت

مشتری m

تهیه مواد اولیه و هزینههای متغیر و همچنین هزینههای انتقال

 𝑈𝑟𝑗 متغیر باینری برای تولید مواد اولیه  rدر

درون زنجیره به کارخانهها نیز جزو این بخش از هزینهها است.

تأمینکننده j

در بخش دوم هزینههای بخش تولید در کارخانههای فعال

 𝑉𝑖𝑘 متغیر باینری برای تولید محصول  iدر

موردبررسی قرار میگیرد .هزینههایی مانند هزینه ثابت جهت

تولیدکننده k

تولید محصوالت و هزینههای متغیر موردتوجه است .همچنین

 𝑊𝑖𝑙 متغیر باینری برای ارسال محصول  iاز

هزینههای انتقال برونمرزی به مراکز توزیع فعال نیز جزو این

توزیعکننده l


بخش از هزینهها میباشند .در بخش سوم هزینههای بخش توزیع

𝑚𝑙𝑖𝑇 متغیر باینری برای سرویس توزیعکننده  lبرای

از مراکز توزیع فعال موردبررسی قرار میگیرد .هزینههایی مانند

مشتری m

هزینه ثابت برای این مراکز و هزینههای متغیر برای ارسال و

 𝐶𝑟𝑖 متغیر باینری برای استفاده مواد اولیه  rدر

نگهداری محصوالت و هزینههای انتقال محصوالت پایانی به

محصول i

مناطق مشتریان جزو این بخش از هزینهها است .در بخش چهارم

 𝑉𝑜𝑘 متغیر باینری در صورت احداث کارخانه  kدر

هزینههای مربوط به احداث تسهیالت تولیدی و مراکز توزیع در

سایت کاندیدای تولیدی

سایت های کاندیدای مربوط به تولیدکنندگان و توزیعکنندگان

 𝑉𝑡𝑙 متغیر باینری در صورت احداث مرکز توزیع l

موردبررسی قرار میگیرد.

در سایت کاندیدای توزیعی

در ادامه میتوان مدل ریاضی  7MFLPتوسعه داده شده برای
شبکه زنجیره تأمین چند سطحی با در نظر گرفتن مکانیابی
تسهیالت تولیدی و توزیعی را مشاهده کرد.

𝑚𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝑈𝑟𝑗 . {(𝑛𝑜𝑟𝑗 /𝜆𝑡𝑟𝑗 ) + 𝑓𝑠𝑟𝑗 + (𝑝𝑠𝑟𝑗 . 𝑍𝑟𝑗 ) + ∑ 𝑐𝑠𝑝𝑟𝑗𝑘 . 𝑅𝑜𝑟𝑗𝑘 } +
𝑘

()1

𝑗

𝑟

∑ ∑ 𝑉𝑖𝑘 . {( 𝑛𝑡𝑖𝑘 /𝜆𝑜𝑖𝑘 ) + 𝑓𝑝𝑖𝑘 + (𝑝𝑝𝑖𝑘 . 𝑋𝑖𝑘 ) + ∑ 𝑐𝑝𝑑𝑖𝑘𝑙 . 𝑄𝑖𝑘𝑙 } +
𝑘

𝑙

𝑖

} 𝑚𝑙𝑖𝑃 ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑙 . {𝑓𝑑𝑖𝑙 + (𝑝𝑑𝑖𝑙 . 𝑌𝑖𝑙 ) + ∑ 𝑐𝑑𝑧𝑖𝑙𝑚 .
𝑚

𝑙

𝑖
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𝑙𝑡𝑉 + ∑ 𝐺𝑜𝑘 . 𝑉𝑜𝑘 + ∑ 𝐺𝑡𝑙 .
𝑘

𝑙

s.t.
𝑚𝑖𝑑 ≥ 𝑙𝜆 ∑ 𝑃𝑖𝑙𝑚 .

()2

𝑚 , ∀𝑖,

()3

𝑚 , ∀𝑖, 𝑙,

𝑚𝑙𝑖𝑇 𝑃𝑖𝑙𝑚 ≤ 𝑀.

()4

𝑚 , ∀𝑖, 𝑙,

𝑚𝑙𝑖𝑇 ≥ 𝑚𝑙𝑖𝑃

()5

𝑙 , ∀𝑖,

𝑙𝑖𝑌 = 𝑚𝑙𝑖𝑃 ∑

()6

𝑙 , ∀𝑖,

𝑙

𝑚

𝑙𝑖𝑊 𝑌𝑖𝑙 ≤ 𝐸.
𝑙𝑖𝑌 ≥ 𝑘𝛽 ∑ 𝑄𝑖𝑘𝑙 .

()7

𝑙 , ∀𝑖,

()8

𝑘 , ∀𝑖,

()9

𝑘 , ∀𝑖,

𝑘𝑖𝑉 𝑋𝑖𝑘 ≤ 𝐸.

()10

𝑘 , ∀𝑟, 𝑖,

𝑘𝑖𝑋 ∑ 𝑅𝑜𝑟𝑗𝑘 . 𝛼𝑗 ≥ 𝜆𝑟𝑟𝑖 .

()11

𝑗 , ∀𝑟,

()12

𝑗 , ∀𝑟,

𝑗𝑟𝑈 𝑍𝑟𝑗 ≤ 𝐸.

()13

𝑗 , ∀𝑟,

𝑗𝑟𝑠𝑖𝑓 ≤ 𝑘𝑗𝑟𝑜𝑅 ∑

()14

𝑘 , ∀𝑖,

()15

, ∀𝑙,

()16

𝑘∀ ,

()17

𝑙∀ ,

𝑘

𝑘𝑖𝑋 ≤ 𝑙𝑘𝑖𝑄 ∑
𝑙

𝑗

𝑗𝑟𝑍 ≤ 𝑘𝑗𝑟𝑜𝑅 ∑
𝑘

𝑘

𝑘𝑖𝑝𝑖𝑓 ≤ 𝑙𝑘𝑖𝑄 ∑
𝑙

𝑚𝑙𝑑𝑖𝑓 ≤ 𝑚𝑙𝑖𝑃 ∑
𝑖

𝑘𝑜𝑉 ∑ ∑ 𝑄𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑓𝑖𝑘 .
𝑙

𝑖

𝑙𝑡𝑉 ∑ 𝑌𝑖𝑙 ≤ 𝑓𝑖𝑡𝑙 .
𝑖

𝑜𝑛𝑚 ≤ 𝑘𝑜𝑉 ∑

()18

𝑘

𝑡𝑛𝑚 ≤ 𝑙𝑡𝑉 ∑

()19

𝑙

𝐵𝑀 ≤ 𝑙𝑡𝑉 ∑ 𝐺𝑜𝑘 . 𝑉𝑜𝑘 + ∑ 𝐺𝑡𝑙 .

()20

𝑙

()21

𝑘

} … 𝑋𝑖𝑘 , 𝑌𝑖𝑙 , 𝑍𝑟𝑗 , 𝑄𝑖𝑘𝑙 , 𝑅𝑜𝑟𝑗𝑘 , 𝑃𝑖𝑙𝑚 ∈ {1,2,3,
𝑚 𝑈𝑟𝑗 , 𝑉𝑖𝑘 , 𝑊𝑖𝑙 , 𝑇𝑖𝑙𝑚 , 𝐶𝑟𝑖 , 𝑉𝑜𝑘 , 𝑉𝑡𝑙 ∈ {0,1} , ∀𝑖, 𝑘, 𝑙, 𝑟, 𝑗,
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رابطه ( )2تأمین تقا ضای مناطق م شتریان را برآورده میکند .در

تســـهیالت تولیدی و مراکز توزیع با توجه به ظرفیت کل آنها

این محدودیت ســعی شــده اســت تقاضــای مناطق مشــتریان از

ا ست .محدودیت ( )18و ( )19از یک نوع ه ستند و در این دو

طریق مراکز توزیع فعال پوشــش داده شــود .روابط ( )3و ()4

محدودیت سعی شده ا ست کران باالیی برای تعداد ت سهیالت

ارتباط منطقی بین متغیرهای ت صمیمگیری باینری و عدد صحیح

تأ سیس شده در نظر گرفته شود یعنی از قبل م شخص ا ست که

را برآورده می ک ند .با تو جه بااین که مدل پیشـــن هادی دارای

حداکثر ت عداد کار خا نه ها و مراکز توزیع ف عال چه ت عدادی

متغیر های باینری و عدد صـــحیح اســـت لذا با این دســـ ته

میتواند باشد .محدودیت ( )20حداکثر بودجه و سقف را برای

محدودیت ها ،ارتباط این دو گونه متغیرها برآورده میشـــود.

تأ سیس ت سهیالت (هم تولیدی و هم توزیعی) در نظر میگیرد؛

رابطه ( )5و ( )6میزان محصــوالت ارســالی در مراکز توزیع را

یعنی شرکت بودجه مشخصی را برای احداث تسهیالت در نظر

محاســبه میکند و متغیر باینری متناســب با این متغیر را مقدار

گرفته اســت که نباید هزینه این دو بخش از ســقف تعیینشــده

میدهد .محدودیت ( )7مقدار محصــول ارســالی از هر یک از

بیشتر شود .شروطی که در روابط ( )21بیان شدهاند نیز محدوده

تســـهیالت تول یدی به مراکز توزیعی را م حاســـ به می ک ند.

متغیرهای تصمیمگیری را مشخص کردهاند.

محدودیت ( )8و ( )9میزان محصــوالت تولیدی در تســهیالت
تولیدی را محاســبه میکند و متغیر باینری متناســب با این متغیر

 .fروشهای حل مسئله

را مقدار میدهد .مشـــابه محدودیتهای ( )5و ( )6با توجه به

برای حل مدل ارائهشــده در این پژوهش ،عالوه بر اســتفاده از

اینکه مدل پیشـــنهادی دارای متغیرهای باینری و عدد صـــحیح

روش های دقیق به ع لت پیچ یدگی مســـه له در اب عاد بزرگ از

ا ست لذا با این د سته محدودیتها ارتباط این دو گونه متغیرها

الگوریتمهای فراابتکاری اســتفاده شــده اســت تا بتوان در زمان

برآورده خواهد شــد .محدودیت ( )10میزان مواد اولیه موردنیاز

معقول به ن تایا پذیرفتنی دســــت پ یدا کرد .در ادا مه این

تولیدی محصــوالت را توســط تأمینکنندگان محاســبه میکند.

الگوریتمها تشریح شدهاند.

م حدود یت ( )11و ( )12میزان مواد اول یه تول یدی توســـط
تأمینکنندگان را محا سبه میکند و میتواند به کمک آنها تعیین

.i

الگوریتم رقابت استعماری

نمود که هر یک از تأمینکنندگان چه مادهای را به چه اندازه

الگوریتم رقابت اســتعماری از یک پدیده اجتماعی – انســانی

طراحی و تولید میکنند و متغیر باینری متناســب با این متغیر را

ال هام گرف ته اســــت ،مان ند الگوریتم های ت کاملی دیگر ،با

م قدار می د هد .م حدود یت های ( )13الی ( )15م حدود یت

مجموعهای به نام جمعیت اولیه تصادفی که هرکدام از آنها یک

متناســـب با ظرفیت تأمینکنندگان ،تســـهیالت تولیدی و مراکز

کشور نامیده می شوند ،شروع می شود .تعدادی از بهترین عناصر

توزیع اســت .در این مدل فرض شــده که هر یک از تســهیالت

جمعیت به عنوان اســـتعمارگر انتخاب میشـــوند .باقیماندهی

تولیدی و توزیعی دارای ظرفیت میباشـــند لذا باید در تولید و

جمع یت نیز به عنوان مســـتعمره در نظر گرف ته میشـــو ند.

ارســـال محصـــوالت این فاکتور لحاظ گردد .به عنوان نمونه

ا ستعمارگران ب سته به قدرت شان ،م ستعمرات را به سمت خود

محدودیت  14نشــان میدهد که مقدار محصــول ارســالی  iاز

میکشـــنــد .قــدرت کــل هر امپراتوری بــه هر دو بخش

تولیدکننده  kبه توزیعکننده  lباید کمتر یا مســاوی با بیشــترین

تشــکیلدهندهی آن یعنی کشــور اســتعمارگر (بهعنوان هســتهی

ظرف یت تول ید محصـــول  iتوســـط تول یدکن نده  kباشــــد.

مرکزی) و مســتعمرات آن بســتگی دارد .پایههای اصــلی این

م حدود یت های ( )16و ( ) 17م حدود یت مت ناظر با تأســـیس

الگوریتم ســـ یاســـت جذب و انقالب اســـت [Atashpaz-
].Gargari,2008
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شروع

تشکیل امپراتوریهای اولیه

حرکت مستعمرات به سمت استعمارگر مربوطه

انجام فرایند انقالب بر روی مستعمرات انتخابشده

خیر

آیا استعمارگر تعویض میشود؟
بله
تعویض جای مستعمره و استعمارگر در آن امپراتوری

محاسبهی قدرت کل هریک از امپراتوریها

انتخاب ضعیفترین مستعمره از ضعیفترین امپراتوری و دادن
آن به امپراتوری که شانس باالیی برای جذب آن مستعمره دارد

خیر

آیا امپراتوری بدون مستعمره وجود دارد؟
بله
این امپراتوری حذف شود

الگوریتم بهشرط خاتمه رسیده؟

خیر

بله
پایان

شکل  .1فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری][Atashpaz-Gargari and Lucas, 2007

الگوریتم رقابت استعماری ارائهشده دو شرط توقف را داراست.

در صــورت رد دادن هر یک از این دو شــرط ،الگوریتم خاتمه

اول اینکــه الگوریتم هنگــامی متوقف میشـــود کــه همــهی

یافته و مقدار تابع هدف بهترین ا ستعمارگر گزارش می شود .در

امپراتوری ها ســـقوط کرده و تنها یک امپراتوری باقی بماند و

شکل  1می توان فلوچارت فرآیند الگوریتم رقابت ا ستعماری را

بقیهی کشــورها تحت کنترل این امپراتوری واحد قرار بگیرند و

مشاهده کرد.

دوم اینکه تعداد تکرارهای الگوریتم به مقدار م شخ صی بر سد.
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.ii

ســمت بهترین همســایگان خود میروند اســاس کار الگوریتم

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
در ســــال  1995ک ندی و ابرا هارت8برای اولین بار الگوریتم

بهینهســازی ازدحام ذرات بر این اصــل اســتوار اســت که در

بهینه ســـازی ازدحام ذرات را بهعنوان یک روش جســـتجوی

هرلحظه هر ذره مکان خود را در فضـــای جســـتجو با توجه به

غیرقطعی برای بهینهســازی تابعی مطرح کردند ،این الگوریتم از

بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی

حرکت دســتهجمعی پرندگانی که به دنبال غذا میباشــند الهام

که در کل همســایگیاش وجود دارد ،تنظیم میکند [Ahmadi

گرفته شده ا ست .روش بهینه سازی ازدحام ذرات یک الگوریتم

] and et al. 2010و ] .[Ahmadi and et al. 2012در

جستجوی سراسری با تابع هدف کمینهسازی است که با استفاده

شــکل  2میتوان فلوچارت فرآیند الگوریتم بهینهســازی ازدحام

از آن میتوان مســائلی را که جواب آنها یک نقطه یا ســطح در

ذرات را مشاهده کرد.

فضـــای  nب عدی اســـت ،از روی رف تار ذرات مدلســـازی
نمود] .[Carvalho and et al.2006الگوریتم بهینهســـازی
ازدحام ذرات یک الگوریتم جســـتجوی اجتماعی اســـت که از
روی رفتار اجتماعی دستههای پرندگان مدل شده است .در ابتدا
این الگوریتم بهمنظور کشـــف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان
پرندگان و تغییر ناگهانی م سیر آنها و تغییر شکل بهینهی د سته
بکار گرفته شــد .در این الگوریتم ،ذرات در فضــای جســتجو
جاری میشــوند؛ تغییر مکان ذرات در فضــای جســتجو تحت
تأثیر تجربه و دانش خود شان و هم سایگان شان ا ست؛ بنابراین
موقعیت دیگر توده ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر
می گذارد .نتی جه ی مدل ســــازی این رف تار اجت ماعی فرآی ند
ج ستجویی ا ست که ذرات به سمت نواحی موفق میل میکنند.
ذرات از یکدیگر میآموزند و بر مبنای دانش بهدســـتآمده به

 .9یافتههای پژوهش
در این مرحله به بررسی عددی مدل پیشنهادی پرداخته می شود
و برای م سائل نمونه مختلف ،نتایا حا صل از حل دقیق و حل
فراابتکاری مدل ارائه شده گزارش خواهد شد .بدین منظور ابتدا
 30مسهله نمونه در سطوح مختلف طراحی شده و با استفاده از
نرم افزار گمز 9حل دقیق آن ها ان جام شــــده و جواب بهی نه
سرا سری به د ست میآید؛ طبیعتاً به علت ذات پیچیده م سهله،
تمام مســـائل نمونه در زمان معقول با حل دقیق به جواب بهینه
سرا سری نمیر سند و برای نمونههای بزرگ تااندازهای میتوان
به جواب بهینه نزدیک شد .سپس هر م سهله بهو سیله الگوریتم
های فراابتکاری رقابت اســـتعماری و ازدحام ذرات نیز حل می
شـــوند و جوابهای حاصـــل از روشهای مختلف با یکدیگر
مقایسه خواهند شد.
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شروع
حرکت ذرات
مقداردهی اولیه

بههنگامسازی سرعت و موقعیت

ارزیابی ذرات جمعیت

بررسی و تعیین بهترین موقعیت

بررسی برقراری

هر ذره و جمعیت ذرات

شرط خاتمه الگوریتم
بله
پایان

شکل  .2فلوچارت الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ][El-Ghazali, 2009

 .aایجاد مسائل نمونه

دارد .برای کدگذاری این مجموعه ،ماتریســی چندبعدی در نظر

برای آزمودن مدل طراحیشــده در تحقیق نیازمند مســائل نمونه

خواهیم گرفت که هر بعد آن متناظر با یکی از ســـطوح فوق

هستیم؛ همانطور که اشاره شد  30مسهله نمونه در ابعاد مختلف

اسـت .برای نمونه یک ماتریس دوبعدی با چهار سـطر میتواند

طراحی شده است که برای آزمودن مدل و حل آن با روش دقیق
و الگوریتمهای فراابتکاری از آنها استفاده میشود.
برای طراحی این مسائل از شیوه تولید تصادفی مقادیر پارامترها
استفاده می شود و با استفاده از شرایط روابط یادشده در جدول
 1انواع مسائل نمونه در سطوح مختلف طراحی شده است.

.b

نمایش جواب

این ســطوح را نشــان دهد .هر ســطح باید به تعداد عناصــر آن
سطح درایه دا شته با شد که میزان تقا ضای آن عنا صر را در نظر
بگیرد و مجموع این تقاضاها باید به سطح باالتر انتقال یابد .این
فرایند کدگذاری تأمین تقاضــای مشــتریان که نکته اســاســی در
مدل موردنظر اســـت را ارضـــا میکند .در این فرایند همچنین

برای برقراری ارت باط با هر الگوریتم فراابت کاری با ید ن مایش

بایســـتی به ظرفیت هر یک از عناصـــر ســـطوح توجه گردد تا

جواب مناســبی که با ماهیت مســهله تناســب دارد در نظر گرفته

محدودیتهای مربوط به ســـطح ظرفیت عناصـــر ســـطحهای

شود که این فرایند ا صطالحاً رمزگذاری نامیده می شود .در طی

مختلف نیز رعایت شوند .همچنین در هر سطح ب سته به تعداد

این فرایند متغیرهای م سهله و ر شته پا سخها با زبانی قابلفهم به

محصـــوالت موردنظر می توان ظرف یت های مت فاوت در نظر

الگوریتم ارائه میشـــود و تمام مراحل الگوریتم بر اســـاس این

گر فت .به ع بارت بهتر ماتریس یادشـــده می توا ند به ت عداد

رمز گذاری پیش خوا هد ر فت .ن مایش جواب بر روی ا ندازه

محصوالت تکرار شود زیرا هر محصول تقاضا و ظرفیت سطوح

فضــای جســتجو تأثیرگذار بوده و رمزگشــایی نیز جزئی از آن

متفاوتی دارند .در ســطح تأمینکننده نیز ازآنجاکه یک محصـول

محســـوب می شـــود؛ به ع بارت دیگر میتوان عنوان کرد که

میتواند از چندین ماده اولیه تشـــکیل شـــود یک زیرماتریس

رمز گذاری پل ارت باطی بین محیط مســـه له و محیط الگوریتم

چندسطری خواهیم داشت.

اســت .در این پژوهش یک زنجیره تأمین چهار ســطحی وجود
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جدول  .1شرایط در نظر گرفتهشده برای طراحی مسائل نمونه
نماد

مفهوم

نحوه تولید مقادیر پارامترها در مسئله نمونه

𝑘𝑖𝑓
𝑙𝑖𝑑𝑝
𝑘𝑖𝑝𝑝
𝑚𝑙𝑑𝑖𝑓
𝑘𝑖𝑝𝑖𝑓
𝑗𝑟𝑠𝑖𝑓
𝑗𝑟𝑠𝑝
𝑘𝑖𝑜𝜆
𝑗𝑟𝑡𝜆
𝑖𝑟𝑟𝜆
𝑗𝑟𝑜𝑛
𝑘𝑖𝑡𝑛
𝑚𝑖𝑑
𝑚𝑙𝑖𝑧𝑑𝑐
𝑙𝑘𝑖𝑑𝑝𝑐
𝑘𝑗𝑟𝑝𝑠𝑐
𝑙𝑖𝑑𝑓
𝑗𝑟𝑠𝑓
𝑘𝑖𝑝𝑓

کل ظرفیت تولید تولیدکننده

توزیع یکنواخت بین  200تا 600

هزینه تدارکات برای توزیعکننده

توزیع یکنواخت بین  100تا 500

هزینه تولید محصول برای تولیدکننده

توزیع یکنواخت بین  200تا 300

ماکزیمم میزان تدارکات برای توزیعکننده

توزیع یکنواخت بین  300تا  1000ضربدر 80

ماکزیمم ظرفیت تولید محصول برای تولیدکننده

توزیع یکنواخت بین  500تا  1000ضربدر 250

ماکزیمم ظرفیت تولید ماده اولیه در تأمینکننده

توزیع یکنواخت بین  300تا 500

هزینه خرید ماده اولیه برای تولید کننده از تأمینکننده

توزیع یکنواخت بین  100تا 200

ظرفیت تولید تولیدکننده  kدر محصول i

توزیع یکنواخت بین  10تا 20

ظرفیت تولید تأمینکننده  jدر تولید ماده اولیه r

توزیع یکنواخت بین  5تا 10

میزان مصرف ماده اولیه در تولید یک واحد محصول

توزیع یکنواخت بین  5تا 10

هزینه مؤثر در طراحی ماده اولیه

توزیع یکنواخت بین  3تا 8

هزینه مؤثر در طراحی محصول

توزیع یکنواخت بین  10تا 100

تقاضا محصوالت برای مشتریان

توزیع یکنواخت بین  10تا 50

هزینه حملونقل از مراکز توزیع به مشتریها

توزیع یکنواخت بین  10تا 20

هزینه حملونقل محصول از تولیدکننده به مراکز توزیع

توزیع یکنواخت بین  5تا 15

هزینه حملونقل از تأمینکننده با تولیدکننده

توزیع یکنواخت بین  1تا 10

هزینه راهاندازی جهت تحویل محصول  iاز مرکز توزیع l

توزیع یکنواخت بین  1000تا 3000

هزینه راهاندازی جهت تولید ماده اولیه  rدر تأمینکنندهj

توزیع یکنواخت بین  1000تا 3000

هزینه راهاندازی جهت تولید محصول  iدر تولیدکننده k

توزیع یکنواخت بین  800تا 2100

جمع تأمینکننده 3

جمع تأمینکننده 4

جمع تأمینکننده 1

جمع تأمینکننده 2

تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده تأمینکننده
4

3

2

1

4

جمع تولیدکننده 3
تولیدکننده 3

تولیدکننده 2

3

2

1

4

جمع تولیدکننده 1

جمع تولیدکننده 2
تولیدکننده 1

تولیدکننده 3

جمع توزیعکننده 3

تولیدکننده 2

3

2

1

تولیدکننده 1

تولیدکننده 3

جمع توزیعکننده 2

تولیدکننده 2

تولیدکننده 1

جمع توزیعکننده 1

توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده توزیعکننده
3

2

1

مقدار تقاضای مشتری 4

3

2

1

مقدار تقاضای مشتری 3

3

2

1

مقدار تقاضای مشتری 2

3

2

1

مقدار تقاضای مشتری 1

شکل  .3نمایش جواب برای مسئله نمونه
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تمام موارد گفتهشـــده برای هر مســـهله نمونه بســـته به مقادیر

7

تنظیم پارامتر اســتفادهشــده در این تحقیق روش ســعی و خطا

پارامترها متفاوت ا ست و ممکن ا ست تعداد ماتریسهای پاسخ

ا ست که با محا سبات سرانگ شتی به ج ستجوی مقادیر بهتری

و یا درایههای آن در م سائل مختلف ،ب سیار متفاوت با شند .در

برای پارامترهای الگوریتم های اســـتفادهشـــده میپردازد .این

شکل  3نمونهای از این نمایش جواب م شاهده می شود .برای

الگوریتم یک روش ابتکاری اســت که کامالً منطبق بر شــرایط

ت شریح این شکل ،باید توجه دا شت که این ماتریس در ا صل 4

مســـهله و متناســـب با ماهیت کار طراحی میشـــود .روش

سطح زنجیره تأمین طراحیشده را نمایش میدهد .در هر سطح،

استفاده شده بر اساس ماهیت ابتکاری خود در محدوده جستجو

تقا ضا برای تمام اجزای موجود (مثالً  4م شتری) به سطح باالتر

بهترین مقادیر را انت خاب میکند و گام بعدی را بر اســـاس آن

برای ارضا انتقال داده می شود .به زبان سادهتر  4مشتری موجود

برخواهد داشـــت .برای تنظیم این پارامترها فرآیند زیر به کار

در سی ستم دارای تقا ضای م شخص ه ستند لذا این تقا ضا باید

گرفته شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت [Mahdavi

توســط  3توزیعکننده برآورده شــود .از طرفی هر توزیعکننده با

] and Ahmadi-zar, 2017و ][Eiben and Smit,2011

توجه میزان تقا ضایی که از م شتریان متقبل شده ا ست خود به

گام اول :تعیین مقادیر اولیه برای پارامترهای الگوریتم

مقدار مشــخصــی برای ســطح باالتر یعنی تولیدکنندگان ایجاد

گام دوم :بهصـــورت تصـــادفی و به ترتیب ،یکی از پارامترها

تقاضا میکند که در ماتریس نشان داده شده است و این روال تا

انت خاب میشـــود و م قادیر مختلفی برای آن در نظر گرف ته

باالترین سطح ادامه دارد و برای تأمین هر مح صول و بهتبع آن

می شود .سپس به ازای هر مقدار پارامتر انتخاب شده ،الگوریتم

هر ماده اولیه این اتفاق تکرار میشود.

 10بار اجراشده و میانگین تابع هدف به دست میآید.

با ا ستفاده از این رمزگذاری ،متغیرهای ت صمیم مربوط به تأمین

گام ســوم :مقدار پارامتر انتخابشــده برای بهترین جواب تابع

تقاضــاها در ســطوح مختلف و متغیرهای باینری متناظر آنها و

هدفی که در گام دوم بهدســتآمده ،مقدار مناســب برای پارامتر

متغیرهای باینری تأســیس تســهیالت تعیین مقدار میشــوند .با

مذکور است و جایگزین مقدار قبلی میشود.

مشــاهده ماتریس نمایش جواب میتوان بهخوبی مکانیزم فشـار

گام چهارم :گامهای دوم و سوم را برای پارامترهایی که هنوز

تقا ضا از سطوح پایین به سطوح باالتر شبکه زنجیره تأمین را

تنظیم نشدهاند ،تکرار میکنیم.

مشاهده کرد.

برای هر یک از الگوریتمهای استفادهشده در حل مسائل نمونه و

 .cتنظیم پارامتر الگوریتمها

به تفکیک ابعاد مسائل ،فرآیند تنظیم پارامتر را انجام شده است.

هر الگوریتم فراابتکاری دارای پارامترهای مشــخصــی اســت که

نتایا حاصل برای مقدار پارامترهای الگوریتمهای رقابت

برای اجرا باید این پارامترها از پیش مشــخص شــوند؛ الگوریتم

استعماری و بهینهسازی ازدحام ذرات را در جداول  2و  3می
توان مشاهده کرد.

جدول  .2تنظیم پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری -مسائل کوچک
پارامتر

مسائل کوچک

مسائل متوسط و بزرگ

تعداد کشورهای اولیه

100

120

تعداد نسل

75

90

نرد انقالب

0/3

0/4

تعداد امپراتوریهای اولیه

4

5
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جدول  .3تنظیم پارامترهای الگوریتم ازدحام ذرات -مسائل کوچک
مسائل کوچک

مسائل متوسط و بزرگ

پارامتر
تعداد ذرات اولیه

100

120

تعداد تکرار

80

100

ضریب ثابت آموزش c1

2

2/1

ضریب ثابت آموزش c2

2

1/9

ضریب وزنی اینرسی w

0/7

0/8

شکل  .4همگرایی الگوریتم رقابت استعماری برای یکی از مسائل نمونه

قابلمالحظه ا ست .نتیجه همگرایی الگوریتم ازدحام ذرات برای

نتیجه همگرایی الگوریتمهای فراابتکاری
الگوریتم رقابت اســتعماری مانند دیگر الگوریتمهای فراابتکاری

یکی از مسائل نمونه در شکل  5قابلمشاهده است.

به یک جواب همگرا می شود .بنا به هر م سهله و برای هر مدلی
این همگرایی حالت خاص خود را دارد .در شـکل  4تصـویری
از همگرایی الگوریتم رقابت اســـتعماری برای یکی از مســـائل
نمونه را مشاهده مینمایید.
الگوریتم بهینه ســـازی ازدحام ذرات نیز مانند الگوریتم رقابت
اســتعماری به ســمت یک جواب خوب همگرا میشــود .این
همگرایی در قا لب کاهش مداوم م قدار تابع هدف مســـه له
کمینه سازی در تکرارهای متوالی خود را ن شان میدهد .در این
مسهله نیز این اتفاق در قالب کاهش مقدار تابع هدف (یا متغیری
که آن را نمایندگی میکند مانند شاخص در صد انحراف ن سبی)

شکل  .5همگرایی الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات برای یکی
از مسائل نمونه
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.d

مســهله اســت .درواقع ،این شــاخص جواب را با بهترین جواب

تحلیل نتایا

در این پژوهش حجم م سائل ،دادهها و اطالعات بسیار باالست.

بهدستآمده برای آن مسهله مقایسه و اختالف آنها را بهصورت
درصـد اعالم میکند .بدیهی اسـت که هرچه مقدار شـاخص 𝜎

از طرفی پیچیدگی و زمان اجرای هر مسهله نیز قابلتوجه است،

به دســــت آ مده از جواب های یک الگوریتم کمتر باشــــد،

به همین علت در این بخش و دیگر بخشها به خالصــهســازی

نشـاندهندهی این اسـت که آن الگوریتم عملکرد مناسـبی دارد.

ن تایا به صـــورت جداول و نمودار ها پرداخ ته و همچنین از

 15مســهله اول در ســایز کوچک 10 ،مســهله بعدی در ســایز

معیارهای قابلفهم برای مخاطب استفاده شده است.

متو سط و  5م سهله آخر در سایز بزرگ ا ست .نتایا محا سباتی
در جدول  4بیانشدهاند.

.i

شاخص درصد انحراف نسبی

ازآنجاکه مدل در مســـائل نمونه مختلف و در ســـطوح مختلف

.ii

مقایسه آماری نتایج دو الگوریتم

حل می شود و همچنین هر تکرار چند بار اجرا می شود ،مقایسه

برای ارزیابی اینکه آیا دو الگوریتم فراابتکاری اســـتفادهشـــده

نتایا حاصـــل چندان قابلفهم نخواهد بود؛ بنابراین بهمنظور

دارای عملکرد یکســـانی در حل این مدل داشـــتهاند یا خیر از

ســهولت مقایســهی نتایا ،از شــاخصــی به نام درصــد انحراف

آزمون فرض آماری  tاستفاده میشود .این آزمون فرض صفر را

ن سبی 10که با ا ستفاده از رابطه ( )22محا سبه میگردد ،ا ستفاده

به برابری م یانگین میزان انحراف جواب های حاصـــل از دو

شده است.

الگوریتم به ن سبت بهترین جواب بهد ستآمده که در ستونهای

)(22

𝑡𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 −
)
( = )𝜎𝑖𝑗 (%
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
× 100%

میانگین دو الگوریتم فراابتکاری در جدول  4آورده شده تعریف
میکند .برای این کار از آزمون دوطرفه استفاده شده است.
آماره این آزمون به شرح زیر است:

که در این رابطه 𝑗𝑖𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 مقدار تابع هدف برای اجرای i
ام م سهله  jام ا ست و 𝑡𝑠𝑒𝑏𝑙𝑜𝑠 بهترین مقدار تابع هدف از بین
جوابهای بهد ستآمده از الگوریتم و مدل ریا ضی برای همان

()23
()24
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𝑥2 − 𝑥1

=𝑇

1
1
𝑛 𝑆𝑝 √𝑛 +
1
2
2
𝑛(
−
𝑆)1
+ (𝑛2 − 1)𝑆22
1
1
= 𝑆𝑝2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
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جدول  .4نتایا محاسباتی (بر حسب درصد طبق رابطه )22

کیفیت جواب 𝝈()٪

کیفیت جواب 𝝈()٪

کیفیت جواب

حداکثر

میانگین

حداقل

حداکثر

میانگین

حداقل

-

کد مسئله نمونه

ردیف

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

الگوریتم رقابت استعماری

مدل ریاضی

0

0

0

0

0

0

0

S3F

1

0

0

0

0

0

0

0

S4F

2

0

0

0

0

0

0

0

S5F

3

0

0

0

0

0

0

0

S7F

4

0

0

0

0/12

0/012

0

0

S8F

5

0

0

0

0

0

0

0

S9F

6

0

0

0

0

0

0

0

S10F

7

0

0

0

0

0

0

0

S14F

8

0/16

0/033

0

0

0

0

0

S16F

9

0

0

0

0

0

0

0

S17F

10

0

0

0

0

0

0

0

S18F

11

0

0

0

0/12

0/5

0

0

S19F

12

0

0

0

0

0

0

0

S20F

13

0/14

0/09

0

0/18

0/07

0

0

S22F

14

0

0

0

0

0

0

0

S26F

15

0

0

0

0

0

0

0

M35F

16

1/6

0/9

0

0

0

0

0

M36F

17

2/3

1/8

0

0

0

0

0

M37F

18

0

0

0

0

0

0

0

M38F

19

1/2

0/7

0

1/5

0/5

0

0

M39F

20

0

0

0

0

0

0

0

M40F

21

0/8

0/04

0

4

1/2

2/1

1/5

M44F

22

0/6

0/03

0

0

0

0

0

M45F

23

3/2

1/8

0/6

0

0

0

0

M46F

24

0

0

0

2/5

1/9

0

0

M48F

25

3

1/2

0

3/7

2/1

0

0

B59F

26

6/2

5/1

4

3/3

2/2

0

8

B61F

27

3/2

1/8

0

7/1

6/9

4/5

3/2

B62F

28

6/4

2/8

0

6/5

4/4

3/4

3/4

B63F

29

3/6

2/9

2/4

2

1/4

0

1/7

B72F

30
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8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Avg.

مسائل نمونه

رقابت استعماری

بهینه سازی ازدحام ذرات

شکل  .6مقایسه نتایج دو الگوریتم فراابتکاری

اعتبارسنجی
IC
0.706066667
2.353930761
1.534252509
30

PSO
0.639766667
1.463884392
1.209910902
30
آزمون فرض آماری

Value
43.62961275
6.605271588
0.038874828
0.05
58
2.001717484

Param.
Xbar
S^2
S
n
Param.
SP^2
SP
T
Alfa
Degree
)t(α/2, Degree

نتیجه آزمون :پذیرش فرض صفر
شکل  .7نتایج آزمون فرض آماری

نحوه تصــمیمگیری به این صــورت اســت که اگر شــرایط زیر

الگوریتم رقابت اســتعماری .برای اینکه بدانیم واقعاً آیا عملکرد

برقرار با شد فرض صفر رد می شود ،یعنی دو الگوریتم عملکرد

دو الگوریتم در کل فرایند حل متفاوت بوده است یا نه از آزمون

برابر ندارند؛ در غیر این صــورت نمیتوان فرض صــفر را رد

فرض آماری استفاده میکنیم.

کرد.

شــکل  7نشــان میدهد که ازنظر آماری در ســطح اطمینان 95

()25

α

)}→ |𝑇|>𝑇(2 , 𝑛1 + 𝑛2 − 2

𝐻0: 𝜇1= 𝜇2
𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2

طبق شـــکل  6بیشـــترین اختالف میانگین جواب الگوریتمهای
فراابتکاری ب ا بهترین جواب حاصـــل مربوط به الگوریتم رقابت
ا ستعماری ا ست .به نظر میر سد در م سائل بزرگتر الگوریتم

درصـــد م یانگین حاصـــل از میزان انحراف م یانگین اجرای
الگوریتمهای فراابتکاری به کار گرفته شده در این تحقیق تفاوت
معناداری ندارند و فرض صـــفر مبنی بر برابری عملکرد این دو
الگوریتم (برابری ســـتون میــانگین نتــایا انحراف از بهترین
جواب) رد نخواهد شد.

بهینهسازی ازدحام ذرات نتایا بهتری داشته و در مسائل متوسط

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره دوم/زمستان ( /1398پیاپی515 )43
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همین کــار را برای بررســـی میــانگین جواب هــای الگوریتم

 .iiiتحلیل حساسیت آزمون فرض آماری
در تحلیل حســاســیت آزمون فرض آماری بررســی میشــود که

بهینهسازی ازدحام ذرات انجام داده میشود .مشاهده میشود که

تفاوت بین میانگینهای جوابهای حاصــل از دو الگوریتم چه

با ثا بت ن گه داشـــتن ت مام پارامتر ها و تغییر م قدار م یانگین

اندازه باشــد تا فرض صــفر همچنان برقرار بماند .در شــکل 8

جواب های بهی نه ســـازی ازد حام ذرات در جایی که م یانگین

مشــاهده میشــود که مقدار میانگین جوابهای الگوریتم رقابت

جوابهای الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات به  4/2برسد وارد

ا ستعماری در بازه صفرتا پنا تغییر کرده ا ست و بر ا ساس آن

ناحیه رد فرض صفر می شویم .در شکل  9میتوان این نتیجه را

م قدار آ ماره  tنیز تغییر کرده و درز مانی که م یانگین الگوریتم

مشاهده نمود.

رقابت اســتعماری به  4/1رســیده اســت فرض صــفر مبنی بر

اکنون اگر اختالف دو میانگین جوابهای حا صل از الگوریتمها

برابری میانگین جواب های دو الگوریتم رد شـــده اســـت .این

را (صــورت رابطه محاســبه آماره  )tبا فرض ثابت ماندن دیگر

تحلیل ح سا سیت در حالی انجام شده ا ست که فرض بر ثابت

پارامترها بهعنوان یک متغیر در نظر گرفته شـــود ،آنگاه میتوان

ماندن مقدار میانگین جواب های الگوریتم بهینهســـازی ازدحام

تحلیل ح سا سیت جدیدی را انجام داد .در شکل  10م شاهده

ذرات ،مقدار واریانس جوابهای هر دو الگوریتم و ثابت ماندن

می شود که اختالف میانگین جوابهای حا صل از دو الگوریتم

تعـداد نمونـه هـای هر دو روش بوده اســــت .درواقع ت مام

اگر مابین  -3/4و  3/4ا شد فرض صفر برقرار ا ست و اگر این

پارامتر های مؤثر بر م قدار آ ماره  tبه جز م یانگین جواب های

اختالف از حدود یادشـــده تجاوز نما ید وارد ناحیه رد فرض

الگوریتم استعماری ثابت فرض شده است.

صفر میشود.

تغییرات آماره  Tبا تغییر مقدار میانگین جواب های الگوریتم رقابت استعماری
1
0.5

آستانه پذیرش فرض صفر برای
تغییر میانگین الگوریتم رقابت
استعماری با ثابت ماندن میانگین
الگوریتم  PSOبرابر  4.1است.

0
-0.5

ناحیه پذیرش فرض صفر

4.1

-1
-1.5
-2

ناحیه رد فرض صفر

-2.5
-3

)-t(alfa/2,D

آماره T

شکل  .8تحلیل حساسیت آزمون فرض آماری نسبت به تغییرات نتایا الگوریتم رقابت استعماری
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تغییرات آماره  Tبا تغییر مقدار میانگین جواب های الگوریتم PSO
3

ناحیه رد فرض صفر

2.5
2

4.2

ناحیه پذیرش فرض صفر

1.5
1

آستانه پذیرش فرض صفر برای تغییر
میانگین الگوریتم  PSOبا ثابت ماندن
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شکل  . 9تحلیل حساسیت آزمون فرض آماری نسبت به تغییرات نتایج الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
تغییرات آماره  Tبا تغییر مقدار اختالف میانگین جواب های دو الگوریتم
4

ناحیه رد فرض صفر

3
2

3.4

1

آستانه پذیرش فرض صفر برای تغییر اختالف
میانگین دو الگوریتم با ثابت ماندن دیگر
پارامترها در بازه  -3.4تا  3.4است.

ناحیه پذیرش فرض صفر
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شکل  . 10تحلیل حساسیت آزمون فرض آماری نسبت به تغییرات اختالف میانگین جواب دو الگوریتم

تحلیل حساسیت مدل ریاضی

میتوان تحلیلهای گوناگونی انجام داد ولی با توجه به اهمیت

در این بخش تحلیل حساسیت مدل ریاضی برای سنجش

میزان بودجه در تأسیس تسهیالت ،بر روی پارامتر  MBتمرکز

اثرگذاری پارامترهای عمومی مسهله بر روی نتایا نهایی انجام

شده است.

میشود  .با در نظر گرفتن برخی از پارامترهای مدل ریاضی و

نتایا اجرا برای مسهله نمونه  S3Fارائهشده است .پیش از انجام

تغییر آنها میتوان تأثیر تغییرات بر روی مقدار تابع هدف را

تحلیل مسهله حلشده و سپس با تغییر مقدار پارامتر نتایا دیگر

بررسی کرد .در اینجا مقدار پارامتر سقف بودجه تعیینشده برای

ثبتشده است .در حل این مسهله نمونه مقدار اولیه  MBبرابر با

احداث تأسیسات تولیدی و توزیعی ( )MBبرای انجام تحلیل

 1000واحد بوده است و مقدار تابع هدف برای آن مسهله نمونه

حساسیت در نظر گرفته شده است .این پارامتر حالت جامع دارد

 207031شده است .در ادامه مقدار  MBبین مقادیر  500تا 1500

و بر روی تمام مدل برای تمام سطوح و تمام محصوالت اثر

تغییر دادهشده و مقادیر مربوط به تابع هدف ثبتشدهاند .شکل

خواهد گذاشت و نهتنها برای یک محصول مشخص .البته

( )11نشان میدهد که با تغییر سقف بودجه در نظر گرفتهشده
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حمـزه امین طهمـاسبی ،سید امین بدری ،بهناز رضازاده

برای احداث تسهیالت ،مسهله ممکن است ناموجه شود و
همچنین با تغییرات متقابل ،از محدوده ناموجه خارج شود.
ناموجه بودن در سطح  500برای مقدار پارامتر  MBبه معنی این
است که احداث حداقل یک کارخانه و یک مرکز توزیعی در این
مسهله نمونه هزینهای بیشتر از  500واحد دارد .با افزایش این
پارامتر در محدودیت ( ،)20مقدار سمت راست محدودیت
بزرگتر میشود و درواقع فضای موجه بزرگتر خواهد شد و
امکان جستجوی جوابهای بیشتر و احتماالً بهتر را ایجاد میکند.
البته بزرگترشدن فضای موجه ،همواره یا باعث بهبود نتیجه تابع
هدف و یا ثابت ماندن آن میشود .درواقع این امکان به وجود
خواهد آمد که با صرف هزینه بیشتر در تأسیس تسهیالت،
هزینههای آتی (حمل ونقل ،تولید و  )...را کاهش دهیم .در ادامه
روند کاهش تابع هدف با ریلکس تر شدن محدودیت ( )20ادامه
مییابد تا جایی که مقدار  MBآنقدر بزرگ میشود که مدل
می تواند حتی همه تسهیالت را احداث نماید و شرایط هزینههای
آن را بررسی نماید .درواقع محدودیت ( )20کامالً ریلکس
میشود (آزاد میشود) و این به معنی بیاثر شدن محدودیت
است .از این مرحله به بعد افزایش مقدار  MBاثری در بهبود
مقدار تابع هدف نخواهد داشت زیرا بهترین مقدار تابع هدف
بدون اثر  MBپیشتر محاسبهشده است.



.10

نتیجهگیری

در این پژوهش ،مســهله طراحی زنجیره تأمین پیش از احداث و
بهره برداری به طوری که هزی نه کل ســـیســـتم کمی نه گردد
موردبرر سی قرار گرفته ا ست .این مدل عالوه بر در نظر گرفتن
یک شــبکه زنجیره تأمین چهار ســطحی که جریان تقاضــا را از
مشـــتر یان تا ســـطح تأمین کن ند گان مواد اول یه دن بال می ک ند
چگونگی احداث تســـهیالت تولیدی و توزیعی بهنحویکه کل
هزینه سی ستم کمینه شود را مدنظر قرار داده ا ست .این مدل با
پوشــش شــکاف موجود در تحقیقات ،عالوه بر مدنظر قراردادن
هزینههای مر سوم در زنجیره تامین ،هزینههای تحمیل شده بابت
ا حداث تســـهیالت را نیز در نظر گرف ته اســـت .درواقع مدل
ارائه شده در این پژوهش ،این کارایی را دارد که در سطح کالن
و برای برنامهریزیهای ا ستراتژیک در حوزه زنجیره تأمین بکار
گرفته شــود .همچنین دو الگوریتم فراابتکاری برای حل مســائل
سایز بزرگ نیز توسعه داده شده است .طبق نتایا حاصل از حل
مسائل در ابعاد مختلف و انجام آزمون آماری متناسب ،مشخص
شـــد که عملکرد دو الگوریتم بهی نه ســـازی ازد حام ذرات و
الگوریتم رقابت اســـتعماری در حل مســـائل این مدل تفاوت
معناداری ندارد.

شکل.11نتایج تحلیل حساسیت تابع هدف نسبت به پارامتر MB
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موارد زیر بهعنوان پیشـــنهادهایی جهت تحقیقات آتی ارائه

اتوبوسرانی" ،فصلنامه مهندسی حمل و نقل ،سال نهم شماره

میشود


اســـت فاده از مفهوم فازی در تعریف پارامتر ها و
متغیرهای مســـهله برای پوشـــش منابع دارای عدم
قطعیت در مسهله



اســتفاده از مفاهیم بهینهســازی احتمالی برای دقیقتر
کردن مفهوم احتمالی بودن تقاضا در مسائل واقعی



در نظر گرفتن امکان تأسیس تأمینکنندگان مواد اولیه
به جای محدود کردن اســـتفاده مدل از تســـهیالت
موجود
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حمزه امین طهما سبی ،درجه کار شنا سی در ر شته مهند سی صنایع را در سال  1384با گرایش تولید
صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع را در سال
 1387از دانشــگاه تهران اخذ نمود .در ســال  1393موفق به کســب درجه دکتری در رشــته مهندســی
صنایع در گرایش مدیریت تولید و عملیات گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان تصمیمگیری
چندمعیاره ،بهینه ســـازی چندهدفه ،مدیریت زنجیره تامین و مدیریت پروژه می باشـــد .پروژه های
تحقیقاتی و عملیاتی مختلفی را انجام داده و در حال حا ضر ا ستادیار گروه مهند سی صنایع و رئیس
ارتباط با صنعت دانشگاه گیالن است.
سید امین بدری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  1385با گرایش تولید صنعتی
از دان شگاه صنعتی ا صفهان و درجه کار شنا سی ار شد در ر شته مهند سی صنایع را در سال  1387از
دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود .در سال  1393موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی
صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان تحقیق در عملیات
کاربردی ،برنامهریزی و زمانبندی تولید و مدیریت پروژه بوده و در حال حاضــر عضــو هیأت علمی
دانشگاه گیالن و مدیر گروه مهندسی صنایع است.
بهناز رضازاده ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع -صنایع را در سال 1394از دانشگاه پیام نور
ر شت و درجه کار شنا سی ار شد در ر شته مهند سی صنایع-بهینه سازی سی ستمها را در سال 1397
ازدانشگاه غیرانتفاعی کوشیار رشت اخذ نموده است .زمینه پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مربوط
به مدیریت زنجیره تامین ،زنجیره تامین معکوس و اســتفاده از مســائل بهینهســازی در حوزهه رشــته
مهندسی صنایع است.
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