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طراحی شبکة زنجیرة تأمین حلقه بستة کامل تحت شرایط عدم قطعیت
تقاضا و بازگشت محصوالت
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محمدرضا اکبری جوکار  ،موسی الرضا ابوچناری ،حسین عاکفی
.1استاددانشکدۀمهندسیصنایع،دانشگاهصنعتیشریف
.2دانشجویکارشناسیارشدمهندسیصنایع،دانشگاهصنعتیشریف


اصالحشده،1395/05/10:تاریختصویب)1395/09/13:

(تاریخدریافت،95/03/10:تاریخدریافتروایت

چکیده
دراینپژوهش،زنجیرۀتأمینحلقهبستۀکاملبررسیشدهاست.باتوجهبهاینکهزنجیرۀتأمینحلقهبستۀکاملشاملزنجیرۀتأمینروبهه
جلووروبهعقباست،دراینپژوهششبکهایشاملتأمینکنندگان،کارخانههایتولیدی،توزیهعکننهدگان،مشهتریان،مراکه جمهعآوریو
مراک انهدامبررسیشدهاست.همچنین،ازتکنیکسناریوسازیبهمنظوربررسیعدمقطعیتمقهدارتقااهاومقهداربازگشهتمحصهو از
مشتریاناستفادهشدهاست.استفادهازتکنیکسناریوسازیموجبشدهاستمدلپیشنهادیهرچهبیشتربهامهدلههایموجهوددردنیهای
واقعیتطابقداشتهباشد.دراینپژوهش،مسئلۀموردبررسیبااستفادهازمدلبرنامهریه یخطهیعهددصهحیحمخهتل بهاههد کهاهش
نههایکلزنجیرۀتأمینمدلسازیشدهاست.محلقرارگیریتسهیال ،می انتولیدهریکازمحصو درمراک تولیدیومی انکا ی
هی 
مبادلهشدهبیناج ایمختلفزنجیرۀتأمینمتغیرهایتصمیممدلارائهشدههستند.باتوجهبهپیچیدگیمحاسهباتیمهدل،یهکالگهوریتم
ندهندۀکاراییمدلارائهشدهدرشرای عهدم
اندازههایب رگتوسعهدادهشدهاست.نتایجنشا 
بهینهسازیگروهذرا بهمنظورحلمسئلهدر 
قطعیتاست.

واژههایکلیدی:الگوریتمبهینهسازیگروهذرا ،برنامهری یخطیعددصهحیحمخهتل ،زنجیهرۀتهأمینحلقهه
بسته،عدمقطعیت.


مقدمه
مسههائلمههدیریتزنجیهرۀتههأمین()SCMازجملهههمسههائلی
هستندکهتوجهفراوانیرابهخودجلبکردهاند.زنجیرههای
یتوانبهدودستهزنجیرههایتهأمینروبههجلهو
تأمینرام 
()FSCوروبهعقب()FSCتقسیم کرد .زنجیرۀتأمینروبه
جلوشاملمجموعههایی ازفعالیتهابهمنظهور تبهدیل مهواد
رهههها،
یشههود.درای هنزنجی ه 
خههامبهههمحصههو نهههاییم ه 
مواوعاتی همچونمدیریتتقااا،تدارکا واجرایسفارش
اهمیتدارد.زنجیرۀتأمینمعکوسفعالیتهایجمهعآوریو
یشود.
بهبودبازدهمحصولدرSCMتعریفم 
بهادغامزنجیرۀتأمینروبهجلووروبهعقب،زنجیهرۀ
یشود.در اینزنجیرهها
تأمینحلقهبسته( )CLSCگفتهم 
مکانیهابی تسههیال ،تخصهیص کها بهه
مواوعاتیمانند 
مشتریان،سیستمهایحملونقل،مسائلزیستمحیطیو...
یشوند.
بررسیم 
*نویسندۀمسئول:

تلفن02166165742:

بررسیزنجیرههایتأمینحلقهبسهتهدرشهرای عهدم
قطعیتاهمیتفراوانیدارد.عراه وتقااادومنبهعمههم
این عدمقطعیتهستند.اشتباها وتأخیرتأمینکنندگان
درتحویلبهموقعمواداولیهونی نوسانا ناخواستۀموجود
درتقاااهاموجبایجاداینعدمقطعیتدرعراهوتقااا
یشود.برگشتنامشخصنی ازابهاما مهمدرلجستیک
م
معکوساست.
دراینپژوهش،یکمدلحلقههبسهتۀکامهلمبتنهیبهر
سناریوسازیارائهشدهاست.دراینمهدل،شهبکهای شهامل
تأمینکنندگان،تولیدکننهدگان،توزیهعکننهدگان،مشهتریان،
یشود.
مراک جمعآوریوانهدامبهصور اثربخشیطراحیم 
تابعهد اینمسئلهشاملکاهشه ینههههایثابهتایجهاد
تسهیال ،ه ینههههایعملیهاتیوه ینههههایحمهلونقهل
یشود.همچنین،برایحلاینمسئلهدراندازههایبه رگ
م
یکالگوریتمفراابتکاریتوسعهدادهشدهاست.
Email: reza.akbari@sharif.edu
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یشود.
بهاینترتیب،دربخشبعدادبیا مواوعمرورم 
سهه سشههبکهومههدلریااههیوفراههیا آنراتشههریح
یشود.درادامه،الگوریتمحلوسهاختارهایبهردارجهوا 
م
یشود.س سبررسهیدادههها وچگهونگی تنظهیم
بررسیم 
پههارامترکردنالگههوریتمحههلپیشههنهادیازطریههقروش
یگیهرد.درپایهان نیه یافتهههها ونتهایج
تاگوچیصور م 
یشود.
پژوهشوپیشنهادهایآتیمطرحم 

مرور ادبیات
دراینقسمت،پژوهشهایموجوددرحوزۀزنجیرۀتهأمین
یشوند.درشبکهههایزنجیهرۀتهأمین
حلقهبستهبررسیم 
سنتیجریانمستقیمبهمکانیابی،تعیینظرفیهت،تعهداد
تسهیال تولید،توزیهعوارتباطها حمهلونقلهیپرداختهه
میشود].[1درشبکهههاییک ارچهۀمسهتقیم و معکهوس
تسهیال دیگری ازجملهمراک جمهعآوری،مرتهبسهازی،
یشهوند].[2
بازیابی مجهدد بهه شهبکهااهافهوبررسهیمه 
درنتیجه،بایدطراحیزنجیرۀتأمینحلقهبسهتهبههصهور 
یک ارچهوکاملومطهابقواقعیهتانجهامگیهردکههخهود
یشود.
موجبپیچیدهترشدنطراحیشبکۀزنجیرۀتأمینم 
یکی ازمواوعا مهمدرطراحیشبکۀزنجیرۀتأمین،
مکانیابی وتخصیص جریان موجوددرزنجیرۀتأمیناست.
مکانیابی گسستهبدینصور انجهاممهیگیهردکههتعهداد
محدودیمکانوجودداردکهمیتهوان تسههیال رادرآن
گونهایکههمجمهوع
به 
مستقرکرد.استقرارpتسهیلجدید ،
فواصههلی هاه ینههههههایتههأمینتقااههابهینهههشههود،ج ه 
مکانیابیاسهت].[3درپیشهینۀمسهائل
سادهترینمسائل 
مکانیابی،اینمسائلبدوندرنظرگرفتنظرفیتتسهیال ،

هرمشتریبهگونهایبهتسههیال تخصهیصمهییابهد کهه
مجموعه ینهها کمینهشود].[4درادامه ،ملکا ودسکین
مکانیابی تسههیال بههصهور تهکدورهایوبها
یک مدل 
ظرفیتمحدودهریکازتسهیال ارائههدادنهد].[5سهعید
مکههانیههابیتسهههیال 

یعقههوبیوهمکههارانیههکمسههئلۀ
ستمهایتوزیعدریهکزنجیهرۀتهأمین سههسهطحیرا
سی 
بررسیکردندوبرایحلآنیکمدلریاایدومرحلههای
ارائهدادند].[6آمبروزینوواکیوتالباتوسعۀیکمدلپویها
مکانیهابی رادرشهرای چنهددورهایوبهاظرفیهت
مسئلۀ 
محدودبراییکشهبکۀ زنجیهرۀتهأمین چهار یههایارائهه

دادند].[7همچنین ،تانوهمکارانپارامترههایتأثیرگهاار
دیگههریهمچههونتقااهها،قیمههت،ه ینههههههایراهانههدازی
تسهیال وحملونقل رادردورههای مختلهفدرمسهئلۀ
مکانیابیلحاظکردندویکمدلپویاارائهدادند].[8لهو
ورزوهمکههارانیهکمههدلمکههانیهابی-تخصهیصبههرای
جمههعآوری،دوبههارهکههاریوبازتولیههدفههرشبههاهههد 
کمینهههکههردنه ینههههههایسههرمایهگههااری،عملیههاتیو
حمههلونقههلتوسههعهدادنههد].[9مسههئلۀمکههانیههابیدر
لجستیک معکوسهماهمیت داشتهاست،بهگونهایکهلو
وبوستلیهکشهبکۀ سهه یههایشهبکۀ زنجیهرۀتهأمین
معکوس را طراحیکردندکهدرآنعهالوهبهرمکهانیهابی
تسهیال ،جایابیمراک جمعآوریوبازسازینیه درنظهر
گرفتند].[10پیشهواییوشهکورییهکمهدللجسهتیک
معکوسبهمنظورکمینهکردنه ینههههایحمهلونقهل و
احداثتسهیال ارائهدادندتاازاین طریق بامکهانیهابی
مناسبجریانبرگشتیشبکهرابهینهکنند].[11
شبکۀزنجیرۀتأمینممکناستاز یههههایمختلفهی
ماننههدتههأمینکننههدگان،تولیدکننههدگان،توزی هعکننههدگان،
مشتریان وخردهفروشانتشهکیلشهدهباشهد][12؛ بهرای
مثال ،ملووداگامایک شبکۀ زنجیرۀتأمین طراحی کردنهد
مکانیابیمناسببرایتهأمینکننهدگان،
کهدرآنبهدنبال 
عکنندگانهستند.فلیشمنوهمکاران
تولیدکنندگانوتوزی 
یکمهدللجسهتیکروبههجلهورابهه منظهورحهلمهدل
لجستیکمعکوستوسعهدادند].[13جایارامان وهمکاران
یکمدلبرنامهری یخطیعددصحیحمختل برایتعیین
مقادیربهینۀبازتولیدواحیایمحصهو

مختلهفدریهک

شبکۀ لجستیک معکوسارائههکردنهد ].[14افلیسهچمن و
همکههارانیههکشههبکۀلجسههتیکمعکههوسکهههدرآن
محدودیتهایعملیاتیجریهانههایروبههجلهووبرگشهتی

درنظرگرفتهنشهدهبهود ،طراحهیکردنهد].[15سهورینگ
چکیدهایازروشهایمدلسازیشبکههایزنجیرۀتهأمین
راگردآوریکردهومدلهایکمیزنجیرۀتأمین روبهجلو
راتحلی هلوجمههعبنههدیکههردهاسههت].[16همچن هین،در
جمعبندیایهنحهوزهاززنجیهرۀتهأمین مینهرمهدلههای

موجودیباحالتهایمختلفتأمینکنندگانونقشآنهها
درزنجیرۀتأمینرابررسیکردهاست.ویهمچنینمسائل

طراحیشبکۀزنجیرۀتأمینحلقهبستۀکاملتحتشرای عدمقطعیتتقاااوبازگشتمحصو
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مربوطبههموجهودیرادرزنجیهرهههایتهأمینمعکهوسو

از یکمدلبرنامهریه یعهددصهحیحغیرخطهیاسهتفاده

سیستمهایچند یهرادرتحقیقخودتحلیلکهردهاسهت

کردند و بهدلیلغیرقطعیبودنمدل،ازروشبهینههسهازی

].[17

استوارتحتسناریواستفادهکردند].[26براسهاس پیشهینۀ

مدیریتزنجیرۀتأمین درشرای عدمقطعیت مواهوع

تحقیق،درهیچیکازپژوهشهایذکرشده،زنجیرۀتهأمین

مهمدیگری اسهتکهه محققهان ایهن حهوزه بههآنتوجهه

حلقهبستهبهصهور کامهلویک ارچههبههویهژهدربخهش

کردهاند.سالماوهمکاران بادرنظرگرفتن عهدمقطعیهتدر

بازگشتیوارائۀیک برنامهری یمناسبویک ارچه بررسهی

تقاااونرخبازگشت،یکشبکۀلجستیکچندمحصهولیرا

نشدهاست.اینمسئلهدرجدول1کهشکا تحقیقهاتیرا

توسعهدادند].[18جوجیادیس وهمکارانیک مدلبرنامه

یشهود].[27
دراینحوزهبررسیکردهاست،نشاندادهمه 

ری ی خطیرابهرایمهدیریتیهکشهبکۀ زنجیهرۀتهأمین

ازاینرو ،درپژوهش حاارزنجیرۀتهأمین حلقههبسهتهبها

چهار یههایوچنههددورهایکهههدرآنتقااههادردورههههای

کارخانههههههایتولیههدی،

نکننههدگان،
درنظرگههرفتنتههأمی 

زمانی مختلف بهصور غیرقطعیاست،توسعهدادند].[19

توزیعکنندگان،مشتریان،مراک جمعآوریوانهدامبررسهی

پیشواییوهمکارانیکمدلبرنامهری یپایستاربهمنظهور

شدهاست وهمچنین،با اسهتفادهازتکنیهکسناریوسهازی

مدلکردن شرای عهدمقطعیهت درزنجیهرۀتهأمین حلقهه

عدمقطعیتموجوددرتقاااوبازگشهتمحصهو

مهدل

بستهارائهدادند].[20سامانحسهنزادهوهمکهارشیهک

شدهاند.درپایان،برخال پژوهشهایمشابهقبلیکه فق 

مدلبرنامهری یخطیعددصحیحمختل رابرایزنجیهرۀ

مسائلبا اندازۀکوچکرابررسیکردهاست،یکالگهوریتم

تههأمینحلقهههبسههتهتولیدکننههدگان،جداسههازیقطعهها ،

بهینهسازیگروهذرا برایحهلمسهائلبهاانهدازۀبه رگ

نوسازی وتعیین محلدفعارائهکردهانهد ].[21همچنهین،

توسعهدادهشدهاست.

آنهایکمدلچندهدفۀبرنامهریه یخطهیعهددصهحیح
مختل بهراییهکزنجیهرۀتهأمینحلقههبسهتهکههفقه 
کارخانهها،مشهتریان،مراکه جمهعآوریوانههدامراتحهت
شرای عدمقطعیتتقاااوبرگشتدرنظهرگرفتههبودنهد،
ارائهدادند].[22
برای حلمسائلغیرقطعیسهرویکردکلی برنامهری ی
احتمالی،برنامهری یفازیوبرنامههریه یپویهایاحتمهالی
وجوددارد.دراواسه دههۀ ،1950برنامههریه ی احتمهالی
رویکردیمناسببرایحلمهدلههایغیرقطعهی شهناخته
یشد].[23السایدوهمکارانیکمهدلتصهادفیبهرای
م
طراحهییهکشههبکۀزنجیهرۀتههأمینیک ارچههۀچند یههو
چنددورهایباهد ماک یممکردنسودکلزنجیرهتوسهعه
دادندوبرایحلآنیکبرنامۀخطیمختل تصادفیچند
مرحلهارائههدادنهد].[24ژانهگوزویهکشهبکۀزنجیهرۀ
تأمین باتقااای غیرقطعیطراحیکردندوبرایحلآناز
یکمدلدوسطحیمختل عهددصهحیحاسهتفادهکردنهد
].[25یوسههفیوشیشهههبههریی هکشههبکۀزنجی هرۀتههأمین
یک ارچههۀلجسههتیکمسههتقیمومعکههوسدرشههرای عههدم
قطعیت توسعهدادند.آنهابرایمدلسازیشبکۀ ارائهشده

شرح شبکه
در شکل،1یک شهبکۀ چنهدکها یییک ارچهۀلجسهتیک
یشود.همانطورکهه
مستقیم ومعکوسبهتصویر کشیدهم 
اشارهشهد،درلجسهتیکمسهتقیم،مهواداولیههبههمنظهور
نکنندگانبهمراک 
بهکارگیریدرفرایندتولیدازسویتأمی 
یشهوند.سه سکها یتولیدشهدهاز
تولیدواحیاارسالمه 
مراک تولیدبهمراک توزیعوازآنجهابههمشهتریانمنتقهل
یشود.درجریان معکهوس،محصهو برگشهتی پهساز
م
جمعآوریوبازرسیبههسههگهروهمحصهو قابهلاحیها،
یشوند.
قرااهونی محصو نیازمند بهبازسازیتقسیمم 
یشهوندو
محصو قابلاحیابهمراک تولیدواحیاحملم 
یگیههرد.
آنهههاصههور مهه 
عملیهها سههاختمجههددروی 
محصو قرااهبهمراکه انههدامحمهلوسه سمعهدوم
یشوندودرنهایتمحصو بازگشتیکهبهبازسازینیاز
م
یشهوندتهاعملیها 
دارندبهمراک تأمینکنندگانمنتقلم 
آنها
جداسازیرویآنهاانجامگیردوقطعا قابلاستفادۀ 
دراختیارمراک تولیدقرارگیردتامجدداًازطریهقجریهان
مستقیمواردجریانتولیدشوند.
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شکل  .1شبکة زنجیرة تأمین حلقه بستة کامل



مدل و فرضیات آن

تصمیمات اتخاذشده

دراینقسمتفراهیا ،مهدلسهازیریااهی،پارامترههاو
متغیرهایتصمیممدلارائهمیشود.


شدهسهتصمیمزیراتخاذمیشود:

باحلمدلارائه
 مکانیابیهریکازتسهیال ازمجموعههمکهانههای
منظوراحداثآنها؛


بالقوۀموجودبه
 مقدارتولیدهریکازمحصهو درهریهکازمراکه 
تولید؛
 مقدارمحصولارسالیبینهریکازاج ایشبکه.


فرضیات


دورهایاست.
شدهتک 

مدل 
ارائه
همۀمحصو بازگشتیازبازاربهمراک جمهعآوری
ارسالمیشوند.

موقعیتمکانیهریکازمشتریانثابتفرضشدهاست.
عیتمکانیتأمینکنندگاننی ثابتاست.

موق





جدول  .1مقایسه و بررسی شکاف تحقیقاتی در حوزة مورد بررسی
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Our study


مجموعهها
𝑃 :مجموعۀمحصو تولیدی
هایثابتتأمینکنندگان


مجموعۀمکان
𝑉 :
مجموعۀمکانهایبالقوۀمراک تولیدواحیا

𝐼 :
مجموعۀمکانهایبالقوۀمراک توزیع

𝐽 :


𝐾 :مجموعۀمکانهایثابتمشتریان
𝐿 :مجموعۀمکانهایبالقوۀمراک جمعآوریوبازرسی
𝑀 :مجموعۀمکانهایبالقوۀمراک انهدام
 :Uمجموعۀسناریوها

طراحیشبکۀزنجیرۀتأمینحلقهبستۀکاملتحتشرای عدمقطعیتتقاااوبازگشتمحصو

پارامترها
𝑢𝑝𝑘𝑑 :تقااایمشتریمرک 𝑘 امبرایمحصهول𝑝 ام
درسناریوی𝑢 ام
𝑢𝑝𝐾𝑅 :متوس نرخبازگشتمحصول𝑝امکهدرسناریو
𝑢امتوس مشتریانبرگشتدادهمیشود.
احتمالرخدادنسناریوی𝑢 ام

𝑢𝑃:
𝑝𝑖𝑐𝑝 :ه ینههۀهههرواحههدتولیههدمحصههول𝑝 امدر
کارخانۀ𝑖 ام
𝑝𝑗𝐶𝑂 :ه ینۀهرواحدعملیاتیمحصول𝑝 امدرمرک 
توزیع𝑗ام
𝑝𝑙𝐶𝐼 :ه ینۀهرواحدبازرسیمحصول𝑝 امدرمرکه 
جمعآوریوبازرسی𝑙 ام

𝑝𝑖𝐶𝑀𝑅 :ه ینههۀهههرواحههدبازتولیههدمحصههول𝑝 امدر
کارخانۀ𝑖 ام
𝑝𝑣𝐶𝑆𝑅 :ه ینۀهرواحدبازسازیمحصول𝑝امدرمرک 
تأمینکنندۀ𝑣 ام

𝑝𝑚𝐶𝐷 :ه ینۀهرواحدانهداممحصهول𝑝 امدرمرکه 
انهدام𝑚 ام
𝑝𝑖𝑣𝐼𝑉𝐶 :ه ینۀهرواحدحملونقلمحصول𝑝 امبهرای
انتقالازتأمینکنندۀ𝑣امدرکارخانۀ𝑖ام

𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝐶 :ه ینۀهرواحهدحمهلونقهلمحصهول𝑝اماز
کارخانۀ𝑖ام
بهمرک توزیع𝑗 ام
𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝐶 :ه ینۀهرواحهدحمهلونقهلمحصهول 𝑝 اماز
مرک توزیع𝑗 امبهمرک مشتری𝑘 ام
𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝐶 :ه ینۀهرواحهدحمهلونقهلمحصهول 𝑝 اماز
عآوری𝑙 ام
مرک مشتری𝑘 امبهمرک جم 
𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝐶 :ه ینۀهرواحهدحمهلونقهلمحصهول𝑝اماز
مرک جمعآوری𝑙امبهمرک انهدام𝑚ام
𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝐶 :ه ینۀهرواحهدحمهلونقهلمحصهول𝑝اماز
مرک جمعآوری𝑙امبهکارخانۀ𝑖ام
𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝐶 :ه ینۀهرواحهدحمهلونقهلمحصهول𝑝اماز
امبهتأمینکنندۀ𝑣ام

مرک جمعآوری𝑙
𝑝𝑖𝐼𝐴𝐶 :ظرفیتتولیدکارخانۀ𝑖امبرایمحصول𝑝ام
𝑝𝑗𝐽𝐴𝐶 :ظرفیتمرک توزیع𝑗امبرایمحصول𝑝ام
𝑝𝑙𝐿𝐴𝐶 :ظرفیتمرک جمعآوری𝑙امبرایمحصول𝑝ام
𝑝𝑚𝑀𝐴𝐶 :ظرفیتمرک انهدام𝑚 امبرایمحصول𝑝 ام

𝑝𝑖𝑅𝐴𝐶:
𝑝𝑣𝑆𝐴𝐶:
𝑖𝑋𝐹:
𝑗𝑌𝐹:
𝑙𝑍𝐹:

𝑚𝑈𝐹:
𝑢𝑝𝐾𝑅:
𝑝𝐼𝑅:
𝑝𝑉𝑅:
𝑝𝑀𝑅:
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ظرفیتاحیایکارخانۀ𝑖 امبرایمحصول𝑝ام
ظرفیههتبازسههازیتههأمینکننههدۀ𝑣امبههرای
محصول𝑝ام
ه ینۀثابتایجادکارخانۀ𝑖ام
ه ینۀثابتایجادمرک توزیع𝑗ام
ه ینۀثابتایجادمرک جمعآوری𝑙ام
ه ینۀثابتایجادمرک انهدام𝑚ام
متوس نرخبازگشتمحصول𝑝 امدرسناریوی
𝑢امکهتوس مشتریانبازگشتدادهمیشود
نرخبازتولیدمحصول𝑝ام
نرخبازسازیمحصول𝑝ام
نرخانهداممحصول𝑝ام

متغیرهای تصمیم پیوسته
𝑢𝑝𝑖𝑣𝐼𝑉𝑄:

𝑢𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝑄:
𝑢𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝑄:
𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄:

𝑢𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝑄:

𝑢𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝑄:

𝑢𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝑄:

مقدارمحصهول𝑝امکههدرکارخانهۀ𝑖امبها
استفادهازمهواداولیهۀتهأمینکننهدۀ 𝑣امدر
امتولیدمیشود.

سناریوی𝑢
مقدارمحصول𝑝امکهازکارخانۀ𝑖 امبههمرکه 
امفرستادهمیشود.

توزیع𝑗 امدرسناریوی𝑢
مقدارمحصول𝑝امکهازمرکه توزیهع𝑗امبهه
امفرستادهمیشود.

مشتری𝑘امدرسناریو𝑢
مقدارمحصول𝑝 امکههازمشهتری 𝑘 امبهه
مرکه ه جمهههعآوری𝑙امدرسهههناریوی𝑢ام
فرستادهمیشود.

مقدارمحصول𝑝امکههازمرکه جمهعآوری
𝑙 امبههههکارخانهههۀ𝑖 امدرسهههناریوی𝑢ام
فرستادهمیشود.

مقدارمحصول𝑝امکههازمرکه جمهعآوری
𝑙 امبهتهأمینکننهدۀ𝑣 امدرسهناریوی𝑢ام
فرستادهمیشود.

مقدارمحصول𝑝امکهازمرک جمهعآوری𝑙
امبهههمرک ه انهههدام𝑚 امدرسههناریوی𝑢ام
فرستادهمیشود.


متغیرهای تصمیم گسستة صفر و یک
𝑖𝑋 :اگرکارخانۀ𝑖تأسیسشود،مقدارآنبرابهر1ودر
غیراینصور صفراست.
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𝑗𝑌 :اگرمرک توزیع𝑗تأسیسشود،مقدارآنبرابر1و
اینصور صفراست.
درغیر 
𝑚𝑈 :اگرمرک انهدام𝑚تأسیسشود،مقدارآنبرابر1
اینصور صفراست.
ودرغیر 
𝑙𝑍 :اگرمرک جمعآوری𝑙تأسیسشود،مقدارآنبرابهر
ودرغیراینصور صفراست.

1

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄 ∗ 𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑝

𝑙

𝑘

𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑝

𝑖

𝑢

𝑙

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝑄 ∗

𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑝

𝑣

𝑢

𝑙

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝑄 ∗

𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +

مدلسازی

𝑝

𝑙

𝑚

𝑢

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝑄 ∗

()1
𝑖𝑋 ∗ 𝑖𝑋𝐹 ∑ = 𝑍 min
𝑖

𝑗𝑌 ∗ 𝑗𝑌𝐹 ∑ +
𝑗



ST:
𝑢 ∀𝑗. 𝑘. 𝑝.

()2

; 𝑢𝑝𝑘𝑑 = 𝑢𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝑄 ∑
𝑗

𝑙𝑍 ∗ 𝑙𝑍𝐹 ∑ +
𝑙

𝑚𝑈 ∗ 𝑚𝑈𝐹 ∑ +

𝑢𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝑄 ∑ ∑ 𝑄𝑉𝐼𝑣𝑖𝑝𝑢 +
𝑙

()3

𝑣

∑ 𝑄𝐽𝐾𝑗𝑘𝑝𝑢 ; ∀𝑖. 𝑝. u

𝑚

𝑝𝑖𝐶𝑃 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑝

𝑖

𝑣

𝑢

𝑝

𝑗

𝑖

𝑢

𝑘

()4

𝑢 ; ∀𝑗. 𝑝.

𝑘

𝑗

()5

= ∑ 𝑄𝐾𝐿𝑘𝑙𝑝𝑢 ; ∀𝑘. 𝑝. u
𝑙

𝑝𝑙𝐶𝐼 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑝

𝑙

𝑝𝑖𝐶𝑀𝑅 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑝

𝑖

𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄 ∑

𝑢

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄 ∗
𝑙

𝑘

𝑢𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝑄 ∑ = ∑ 𝑄𝐿𝐼𝑙𝑖𝑝𝑢 +

()6

𝑣

𝑢 ∀𝑙. 𝑝.

𝑢

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝑄 ∗

𝑝

𝑣

𝑢

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝑄 ∗

𝑚

𝑢𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝑄 ∑

𝑝

𝑚

𝑙

𝑢

𝑣

()7

𝑝𝑚𝐶𝐷 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝑄 ∗

𝑢 ∀𝑙. 𝑝.

;

𝑝

𝑖

𝑣

𝑢

𝑘

()8

𝑢 ∀𝑙. 𝑝.

;

𝑝

𝑗

𝑖

𝑢

()9

𝑘

()10

𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝑄 ∗

()12

𝑝

𝑘

𝑚

𝑢 ; ∀𝑙. 𝑝.

𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄 ∑ = 𝑅𝑀𝑝 .
𝑘

()11

𝑗

𝑖

𝑢𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝑄 ∑

𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝑄 ∗

𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄 ∑ = 𝑅𝑉𝑝 .

𝑢𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝑄 ∑ ∑ 𝑄𝐿𝐼𝑙𝑖𝑝𝑢 = 𝑅𝐼𝑝 .

𝑝𝑖𝑣𝐼𝑉𝐶 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑖𝑣𝐼𝑉𝑄 ∗

𝑖

; 𝑢𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝑄 ∑ +

𝑝𝑣𝐶𝑆𝑅 ∑ ∑ ∑ ∑ +
𝑙

𝑖

𝑢𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝑄 ∑ ∗ 𝑢𝑝𝐾𝑅

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝑄 ∗
𝑘

=

𝑢𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝑄 ∑ = 𝑢𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝑄 ∑

𝑢𝑃 ∗ 𝑢𝑝𝑖𝑣𝐼𝑉𝑄 ∗

𝑝𝑗𝐶𝑂 ∑ ∑ ∑ ∑ +



𝑢

𝑢

𝑢 ∀𝑣. 𝑝.

; 𝑝𝑣𝑆𝐴𝐶 ≤ 𝑢𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝑄 ∑
𝑙

𝑢 ∀𝑖. 𝑝.

; 𝑖𝑋 ∑ 𝑄𝐿𝐼𝑙𝑖𝑝𝑢 ≤ 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑝 .
𝑙

𝑢 ∑ 𝑄𝐿𝑀𝑙𝑚𝑝𝑢 ≤ 𝐶𝐴𝑀𝑚𝑝 . 𝑈𝑚 ; ∀𝑚. 𝑝.
𝑙
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()13
()14
()15
()16
()17

𝑢 ∀𝑖. 𝑝.

; 𝑖𝑋 ∑ 𝑄𝑉𝐼𝑣𝑖𝑝𝑢 ≤ 𝐶𝐴𝐼𝑖𝑝 .
𝑣

𝑢 ∀𝑗. 𝑝.

; 𝑗𝑌 ∑ 𝑄𝐼𝐽𝑖𝑗𝑝𝑢 ≤ 𝐶𝐴𝐽𝑗𝑝 .
𝑖

𝑢 ∀𝑙. 𝑝.

; 𝑙𝑍 ∑ 𝑄𝐾𝐿𝑘𝑙𝑝𝑢 ≤ 𝐶𝐴𝐿𝑙𝑝 .
𝑘

𝑢𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝑄 ∑ ∑ 𝑄𝐿𝐼𝑙𝑖𝑝𝑢 + ∑ 𝑄𝐿𝑉𝑙𝑣𝑝𝑢 +
𝑚

𝑣

𝑖

𝑢 ≤ 𝐶𝐴𝐿𝑙𝑝 . 𝑍𝑙 ; ∀𝑙. 𝑝.
𝑄𝑉𝐼𝑣𝑖𝑝𝑢 . 𝑄𝐼𝐽𝑖𝑗𝑝𝑢 . 𝑄𝐽𝐾𝑗𝑘𝑝𝑢 . 𝑄𝐾𝐿𝑘𝑙𝑝𝑢 .
𝑄𝐿𝐼𝑙𝑖𝑝𝑢 . 𝑄𝐿𝑉𝑙𝑣𝑝𝑢 . 𝑄𝐿𝑀𝑙𝑚𝑝𝑢 ≥ 0
}𝑋𝑖 . 𝑌𝑗 . 𝑍𝑙 . 𝑈𝑚 ∈ {0 . 1

()18

دنبالکمینهکهردنه ینههههای

تابعهد مدلفوقبه
کلسیستماست.ه ینههایکلسیستمشامله ینهههای
ثابتایجادتسهیال ،ه ینههههایعملیهاتیوه ینههههای
حملونقلمیشهود.محهدودیت  2بهرآوردهشهدنتقااهای
مشتریانراتضمینمیکند.محدودیتهای3تها9موجهب
ایجادتعادلدرشبکهمیشوندکهدرمحدودیت،3تعهادل
بههینمههواداولیههۀورودیازمراک ه تههأمینکننههدهومراک ه 
جمعآوریبهمراک تولید،باتولیدا ومحصو خروجهی
مراک تولیدرابرقرارمیکند.درمحدودیت،4تعهادلبهین
محصو ورودیبهمراک توزیعبامیه انتولیهدا مراکه 
تولیدبرقرارمیشود.درمحهدودیت،5تعهادلبهینمیه ان

محصو بازگشتیازمشتریانبههمراکه جمهعآوریکهه
متناسببانرخبازگشتمحصو ازمشتریاناستایجهاد
شدهاست.باتوجهبهاینکهموادپسازبررسهیوتفکیهک
درمراک جمعآوریبهسهمرک انههدام،تهأمینکننهدگانو
تولیدکنندگانارسالمیشود،محدودیت6وظیفۀبرقهراری

اینتعادلرادرشبکهبرعهدهداردومی انموادبازگشهتی
ازمراک جمعآوریبههریکازاینمراک متناسببهانهرخ
بازگشتموادبهترتیبدرمحدودیت 7برایمراکه تولیهد،

درمحدودیت8برایمراک تأمینکنندهودرمحهدودیت9
بههرایمراکه انهههداممشههخصشههدهاسههت.محههدودیت10
تضمینکنندۀاینمواوعاستکهموادبازگشهتیازمراکه 

جمعآوریبیشترازظرفیتهریکازتأمینکنندگاننباشد.
مسئلۀبعدیکهبایددرجریانتعادلیشبکهبرقهرارباشهد،
هماهنگیبینمی انورودیبههریکازمراک بهاظرفیهت
اسمیآنهاستکهبایددرشبکهمدنظرقهرارگیهردوایهن

مسئلهبهترتیهبدرمحهدودیت11بهرایهریهکازمراکه 
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تأمینکننده،محدودیت12برایمراک انههدام،محهدودیت

 13برایمراکه تولیدکننهده،محهدودیت  14بهرایمراکه 
توزیعکنندهومحدودیت15برایمراک جمهعآوریدرنظهر

گرفتهشدهاست.همچنهین،جریهانخروجهیازهریهکاز
مراک جمعآوریپسازبررسیوتفکیکموادنبایدبیشهتر
ازظرفیتاسمیهریکازمراک باشهدکههایهنمسهئلهدر
محدودیت16تضمینشدهاست.همچنین،محدودیتهای
17و18محدودیتهایعالمتومتغیرههایصهفرویهک
هستند.

روش پژوهش
دراینقسمت،توایحاتیدرزمینۀالگوریتمحل،سهاختار
بردارجوا ههاوکدگهااریاسهتفادهشهدهونیه چگهونگی
محاسبۀمقدارتابعههد مسهئلهدرهریهکازذرا ارائهه
میشود.


الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات:
نخستینبهارالگهوریتمبهینههسهازی

ابرهار وکندیبرای
گههروهذرا ()PSOرابههههمهههمعرفههیکردنههد].[28ایههن
الگوریتمیکیازقویترینالگوریتمهایفراابتکاریاسهتو
باالهاماززندگیدستهجمعیماهیههاومههاجر گروههی

پرندگانتوسعهدادهشدهاسهت.درواقهع،ایهنالگهوریتماز
جملهالگوریتمهایفهراابتکهاری اسهتکههازیهکههوش
منظورجستوجویفضایجوا ویهافتنجهوا 

جمعیبه
بهینهاستفادهمیکند.درالگوریتمPSOهرجهوا ممکهن
برایمسئله،یکذرهنامیدهمهیشهودومجموعههذرا بها
یکدیگرجمعیتالگهوریتمراتشهکیلمهیدهنهد.دراولهین
مرحلهازپیادهسازیالگوریتمPSOیکجمعیهتتصهادفی
تولیدمیشودودرهرتکرارازالگوریتمذرا بهاتوجههبهه
سرعتقبلیخود( 𝑖𝑘𝑣)وبهترینموقعیتیکهتهابههحهال
تجربهکردهاند( 𝑖𝑘𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝)ونی بهترینموقعیتیکهتمهامی
اعضایجمعیتتاکنونیافتهاند( 𝑘𝑡𝑠𝑒𝑏𝑔)،سرعتجدیدی
خواهندداشت.موقعیتجدیدهرذرهباتوجههبههسهرعت
جدیدوموقعیهتقهبلشوبهااسهتفادهازرابطههههایزیهر
روزرسانیمیشود:


به
()19
()20

𝑖
𝑣𝑘+1
= 𝑤 × 𝑣𝑘𝑖 + 𝑐1 × 𝑟𝑎𝑛𝑑 × (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑘𝑖 −
) 𝑖𝑘𝑥 𝑥𝑘𝑖 ) + 𝑐2 × 𝑟𝑎𝑛𝑑 × (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑘 −
𝑖
𝑥𝑘+1
𝑖𝑘𝑣 = 𝑥𝑘𝑖 +
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دررابطههای19وw،20اهریبانرسهی𝑣𝑘𝑖 ،سهرعت
ذرهiامدرkامههینتکههرار𝑥𝑘𝑖 ،موقعیههتفعلههیذرۀiام،
𝑖𝑘𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝بهترینتجربۀذرۀiامتاkامهینتکهرار𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑘 ،
دستآمهدهتوسه تمهامذرا تهاkامهین
بهترینجوا به 
ثابتهایشتا وrandیکمقهدارتصهادفی
تکرارc1،و c2
بینمقادیر0تا1است.

الگوریتم باینری بهینهسازی گروه ذرات:
ابرهار الگوریتمباینریبهینهسهازیگهروهذرا ()BPSO
رادرسال1997بهمنظوربهینههسهازیدرفضهایبهاینری
توسعهداد].[29دراینالگهوریتمبهرخال الگهوریتمPSO
پیوسته،سرعتهریکازذرا یکمتغیراحتمالیاستکه
روزرسانیمیشود.باید


براساسآنموقعیتجدیدهرذرهبه
توجهداشتموقعیتجدیدذرا متغیهریبهاینریاسهتو
فق میتواندمقادیرصفریایکداشتهباشهد.درالگهوریتم
BPSOموقعیتجدیدذرا بهاتوجههبههرابطههههایزیهر
روزرسانیمیشوند:


به
()21

𝑖
0 𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑛𝑑 ≥ 𝑆(𝑣𝑘+1
)
𝑖
𝑥𝑘+1
{ =
𝑖
) 1 𝑖𝑓 𝑟𝑎𝑛𝑑 < 𝑆(𝑣𝑘+1

دررابطۀrand،21یکمقدارتصادفیبینصفرویهک

)S(.یکتابعسیگمودالبرایتبدیلمقدارسرعتبهیک
و 
مقداراحتمهالیاسهتومقهدارآنبهاتوجههبههرابطهۀ22
محاسبهمیشود:

()22

1

𝑖

1 + 𝑒 𝑣𝑘+1

𝑖
𝑆(𝑣𝑘+1
=)

ساختار بردار جواب پیشنهادی
حالبردارجوا استفادهشدهباج ئیها بیشهتریتشهریح
شدهدراینپژوهشبهصهور 

میشود.بردارجوا استفاده
یکبرداریکسطریشاملچهارقسمتمستقلبامقهادیر
طورکهازشکل2مشخصاست،
دیپیوستهاست.همان 

عد
قسمتاول،دوم،سوموچهارمبردارجوا درواقعبهترتیب
متغیراحتمالیاحداثمراکه توزیهع،تولیهد،جمهعآوریو
انهدامدرنقاطکاندیدرانمایشمیدهند.شایانذکراسهت

براساساینمتغیرهایاحتمالیوبهااسهتفادهازرابطهۀ22
احتمالاحداثیاعدماحداثیکتسهیلمحاسبهمیشود.
همانطورکهگفتهشد،بردارجوا مهورداسهتفادهدرایهن

پژوهششامل𝑀 𝐼 + 𝐽 + 𝐿 +عنصراستوتمهاممقهادیر
عددیعناصرتشکیلدهندۀبردارهایجهوا بهیندوعهدد

تغییرمیکند.

-4تا4

شکل  .2ساختار بردار جواب پیشنهادی


محاسبة مقدار تابع برازش مربوط به ذرات
بهمنظورمحاسبۀ مقدارتابعهد هریهکازذرا ،درگهام
نخستبااستفادهازرابطههای21و ،22مقدارمتغیرههای
احتمالیبردارجوا هابهبردارهاییبامقادیرقطعیصهفرو
یکتبدیلمیشهودکههدرواقهعمقهداریهکدرایهنذرا 
احداثتسهیلومقدارصفرعدماحداثیکتسهیلخها 
یدهند.برایناساس،باتبدیلبردارذرا بهیک
رانمایشم 
بردارصفرویک،مقهادیرمتغیرههایتصهمیم 𝑖𝑋𝑈𝑚 ،𝑌𝑗 ،و
نههایمربوطبهاحداثتسهیال 
𝑙𝑍محاسبهمیشودوه ی 
تعیینمهیشهود.درگهامبعهد ،نوبهتبههمحاسهبۀ میه ان
انهایبین تسهیال مختلفمهیرسهد.بهدینمنظهور،
جری 

یشهودوبههترتیهب
نخستازقسهمتمشهتریان شهروع مه 
مشتریانبراساسه ینۀحملونقل کمتربههمراکه توزیهع
یشهوند.درصهورتیکههتمهام
احداثشده تخصهیصدادهمه 
تقاااییکمشتریتوس یکتوزیعکنندهقابلپاسخگویی
نباشد،آنمشتریبهچندینتوزیعکنندۀ ن دیک دیگر کهه
ه ینۀحملونقل کمتهری دارنهدتخصهیصدادهمهیشهود.
همچنین،اگربخشیازتقااهایمشهتریبهدونتخصهیص
باقیبماندوهیچمرک توزیعباظرفیتیباقینمانهدهباشهد،
تقااایپاسخدادهنشدهبهصور جریمههومقهدارنشهدنی
یشود.بعدازتخصیصمشتریان
شدندرتابعهد لحاظم 
بهمراک توزیعومحاسهبۀمقهدارجریهانههایبهینمراکه 

طراحیشبکۀزنجیرۀتأمینحلقهبستۀکاملتحتشرای عدمقطعیتتقاااوبازگشتمحصو

توزیههعومشههتریان،نوبههتمحاسههبۀمیهه انجریههاناز
کارخانههایتولیدیبهمراک توزیعاست.دراینمرحلهنی 

بهترتیب براساسمجموعکمترینه ینههایحمهلونقهلو

تولیدهرواحدمحصولدرکارخانههایاحداثشهده،مراکه 
یشهودو
توزیعبهکارخانهههای احهداثی تخصهیصداده مه 
تقااایتخصیصدادهنشهدهبههصهور جریمههبهاجریمهۀ
محاسبهشدهدرمرحلۀقبلجمعمهیشهودوبهدینصهور 
جریانبینکارخانههایتولیهدیومراکه توزیهعمحاسهبه
میشود.برایناساس،بهترتیب جریان کا ،بین مشهتریان و
مراک جمعآوریاحهداثشهده،جریهانکها یبهینمراکه 
جمعآوریاحداثیومراکه انههدامتأسهیسشهدهوسه س
نکنندگانمحاسهبه
جریانکا بینمراک جمعآوریوتأمی 
میشوند.درپایاننی براسهاسمیه انجریهانخروجهیاز
کارخانههابههمراکه توزیهعونیه مقهدارجریهانازمراکه 
جمعآوریبهتأمینکنندگان،مقادیرجریهانکها ازمراکه 
جمعآوریوتأمینکنندگانبهکارخانههامحاسبهمیشوند.
شایانذکراستدرصهورتیکههدرهریهکازمراحهلفهوق،
ظرفیتهاینقاطاحداثشدهقابلیتپاسخگویی به تقااای
سطوحبعدازخودرانداشتهباشند،مقهدارتقااهایپاسهخ
دادهنشده درآنسطحبهصور جریمهبهتابعهد اعمال
یشود؛بنابراین،میتوانمقدارجریمهراحاصلازمجموع
م
کمبودظرفیتدرمراک توزیع،تولید،جمهعآوریوانههدام
دانست.برایناساس ،باتوجهبهشدنیبودنونشهدنیبهودن
جوا ومقدارجریمههمقهداربهرازشمربهوطبههذرا بها
استفادهازرابطۀ23قابلمحاسبهاست:



𝑍
𝑖𝑓 𝑃𝑒 = 0
()23
{ =𝐵
𝑍 + 𝐹𝑖𝑥𝑃 + 𝑃𝑒 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑃 𝑖𝑓 𝑃𝑒 ≥ 0
دررابطۀB،23نشاندهندۀتابعبرازشمربوطبهذرا 

است.مقدارZمطابقباتابعهد مدلپیشهنهادیعبهار 
اسههتازمجمههوعه ینههههههایتأس هیستسهههیال ،تولی هد،
بازسازی،بازرسی،انهداموحملونقلههرواحهدکها بهین
بخشهایمختلفزنجیرۀتأمینPe.مقدارجریمههنشهدنی
بههودنجههوا هاسههت.همچن هینFixP،وVarPبهههترتی هب
عبار اند ازجریمۀثابت ومتغیر مربوطبهبردارهایجوا 
ذرا .بایدتوجهداشهتدرصهور نشهدنیشهدنیهکذره،
مستقلازمی اننشدنیبودنآنیهکجریمهۀ ثابهتونیه 
متناسببامقدارنشدنیبهودنآنیهکجریمهۀ متغیهر بهه
مقداربرازشآنذرهااافی میشودتهابهااسهتفادهازایهن
تکنیک،الگوریتمتهوانبیشهتریراصهر جسهتوجهودر
فضایشدنیمسئلهکندواهمیتکمتریبرایجوا ههای
نشدنیقائلشود.

مثالهای عددی
دراینقسمت،توایحاتیدرزمینۀمثالهایعددیمهورد
یشود.باتوجهبهعدمتشابه
استفادهدراینپژوهشارائه م 
بسیاری ازپارامترههاو بخهشههایشهبکۀزنجیهرۀتهأمین
پیشنهادی بادیگهرپهژوهشههایموجهود درادبیها ایهن
مواوعونی وجهودتعهدادزیهادیپهارامترجدیهددرایهن
پژوهشکهدرپژوهشهایپیشینمطرحنشدهبهود،مثهال
هایعددیتصادفیبههمنظهورتسهتالگهوریتمههاومهدل
مطابقجدول2تولیدشدهاست.



جدول  .2توزیع احتمال پارامترهای مدل

پارامتر

مقدار

𝑝𝑖𝑐𝑝
𝑝𝑗𝐶𝑂
𝑝𝑙𝐶𝐼
𝑝𝑖𝐶𝑀𝑅
𝑝𝑣𝐶𝑆𝑅
𝑝𝑚𝐶𝐷
𝑝𝑖𝑣𝐼𝑉𝐶
𝑝𝑗𝑖𝐽𝐼𝐶
𝑝𝑘𝑗𝐾𝐽𝐶
𝑝𝑙𝑘𝐿𝐾𝐶
𝑝𝑚𝑙𝑀𝐿𝐶
𝑝𝑖𝑙𝐼𝐿𝐶
𝑝𝑣𝑙𝑉𝐿𝐶
𝑝𝐼𝑅

)Unif(1,5

)Unif(1,5
)Unif(1,5
)Unif(1,5
)Unif(1,5
)Unif(1,5
)Unif(1,4

)Unif(1,4
)Unif(1,4
)Unif(1,4
)Unif(1,4
)Unif(1,4
)Unif(1,4
)Unif(.2,.5
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پارامتر

مقدار

𝑝𝑀𝑅
)Unif(.2 , .8
𝑝𝑖𝐼𝐴𝐶 )Unif(3000, 15000
𝑝𝑗𝐽𝐴𝐶 )Unif(3000, 15000
𝑝𝑙𝐿𝐴𝐶 )Unif(3000, 18000
𝑝𝑚𝑀𝐴𝐶 )Unif(3000, 15000
𝑢𝑝𝑘𝑑
)Unif(100,200
𝑗𝑌𝐹
)Unif(500, 2000
)Unif(600, 1500
𝑙𝑍𝐹
𝑢𝑝𝐾𝑅
)Unif(.6 , 1
𝑝𝑖𝑅𝐴𝐶 )Unif(3000, 15000
𝑝𝑣𝑆𝐴𝐶 )Unif(3000, 15000
)Unif(1000, 3000
𝑖𝑋𝐹
)Unif(1000, 1500
𝑚𝑈𝐹
𝑝𝑉𝑅
)Unif(.2,.6
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تمام دادههابااستفادهازتوزیعیکنواخهتتولیهدشهده
استوکرانبا وپایینمربوطبهتوزیعیکنواخهتهریهک
ازپارامترهادراینجدولموجوداست.
شایانذکراستدرمثالهایعددیمجموعسهپارامتر

بهازایهر𝑝برابریکاسهت.همچنهین،
𝑝𝐼𝑅𝑅𝑀𝑝 ،و 𝑝𝑉𝑅 


اطالعا ابعادمثالهایعهددیمورداسهتفادهدرجهدول3
مشاهدهاست.همانطورکههازاطالعها درونجهدول


قابل
مشخصاست،درمجموع15مسئلهدرسههابعهادکوچهک،
متوس وب رگتولیدشدهوازهربعد5،مسهئلۀتصهادفی
بررسیشدهاست.

تعدادتأمینکنندگان


تعدادکارخانهها


تعدادتوزیعکنندگان


تعدادمشتریان

تعدادمراک جمعآوری

تعدادمراک انهدام

تعدادمحصو

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



مثالعددی

اندازهمثالعددی

تعدادسناریوها

جدول  .3مشخصات مسئله در اندازههای متفاوت

کوچک
کوچک
کوچک
کوچک
کوچک
متوس 
متوس 
متوس 
متوس 
متوس 
ب رگ
ب رگ
ب رگ
ب رگ
ب رگ

4
5
6
5
6
8
8
10
12
15
20
20
25
25
30

4
5
6
5
6
10
10
10
12
15
20
20
25
25
30

2
2
2
3
3
20
20
20
25
25
20
25
20
20
25

5
5
10
15
15
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50

2
2
2
3
3
10
10
15
15
15
15
15
15
20
20

1
1
1
2
2
5
5
10
10
10
10
10
15
15
15

3
3
4
4
4
10
20
10
20
20
10
20
20
20
20

5
8
8
10
10
15
15
20
20
25
30
30
30
30
30


تنظیم پارامتر به روش تاگوچی
روشتاگوچییکیازپرکاربردترینروشهایآمهاریبهرای
تحلیل حساسیت خروجهییهک فراینهد درحهوزۀ طراحهی
یرود.هنگهامیکهه تعهداد حالهتههای
آزمایشها بهشمارم 
ممکنبرایتعیینسطوحبهینۀعوامهلتأثیرگهااربهریهک
فرایند زیاد باشد ،بااستفادهازاین روشمیتوانباکهاهش
تعدادآزمایشهایممکن،بهترین سطوحعوامهل را تعیهین
کردو درزمانوحجممحاسهبهصهرفهجهوییچشهمگیری
ایجادکرد.
درروشتاگوچی،پسازتعریفسهطوح مهدنظر بهرای

هریکازعواملمؤثربهرآزمهایش،مجموعههایازطهرحهها
ههمنظههورآزمههایشبهههآزمایشههگرپیشههنهادمههیشههودکههه
به 
آزمایشگرمیتواندباانتخا یکیازطرحهایمناسبارائهه
شههدهدرروشتههاگوچی،کهههبههاتعههدادسههطوحونههوع
آزمایشهایشهمخهوانیدارد،آزمهایشههاراانجهامدههد.
س سدادههایخروجیحاصلازاجرایآزمایشهابهطرح
تاگوچیبازگرداندهمهیشهودودرنهایهت،تج یههوتحلیهل
انجامگرفتههتوسه روشتهاگوچی،پژوهشهگررابههنحهوۀ
تأثیرگههااریهری هکازعوامههلرویعامههلوابسههتۀفراینههد
یسازد].[30درواقع،اینروشدادههایتکهراری
رهنمونم 

طراحیشبکۀزنجیرۀتأمینحلقهبستۀکاملتحتشرای عدمقطعیتتقاااوبازگشتمحصو

بهدستآمدهاز آزمایشها رابهیک نشانگرتغییرا تبهدیل
یکندکهبههآنتبهدیلنسهبتسهیگنالبههنهوی گفتهه
م
یشود.هد ازروشتاگوچی،حداکثرسازیایهننشهانگر
م
است.درالگوریتم BPSOمورداستفاده،سهطوحهریهک از
یشود.
پارامترهایموجوددرجدول4نمایشدادهم 
باتوجهبهتوایحا ارائهشده درمهوردروشتهاگوچی،
درهریکازمثالهایعهددیمهوردبررسهی 27،آزمهایش
توس ایهن روشپیشهنهادشهد.سه س بههازایهریهک از
شهههای
مثههالهههایعههددی،بههاتوجهههبههههریهکازآزمههای 
پیشنهادشدهتوسه روشتهاگوچی،پارامترههایالگهوریتم
BPSOتغییردادهشدوبعداز10مرتبهاجهرایالگهوریتم
دریهکزمههانمسههاویبههرایهههرمثههالعههددی،مجموعهۀ
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جههوا هههایبهههدسههتآمههدهبهههعنههوانخروجهیحاصههلاز
آزمایشهابهالگوریتمتهاگوچیدادهشهدتهابهدینصهور 
پارامترهایبهینۀ الگوریتم برای هرمثالتعیینشود.شکل
بهترتیبآثاراصلیمیانگینونسبتسیگنالبهنوی 
3و 4
انجامشدهبرایمثالعهددیاولنمهایش
رادر27آزمایش 
میدهد.تقریبهاًدرتمهاممثهالههایعهددیدیگهرهمهین
پارامترهابهعنوانپارامترهایبهینۀ الگوریتم استخراجشهد.
ناسهاس،چهههارپهارامترانهدازۀجمعیهتC1،W،وC2
بهرای 
بهترتیببایددرسطحهایبا ،متوس ،بها وبها یخهود
قرارگیرندتاالگوریتمBPSOبتواندبهبهترینشکلممکن
عمههلکنههد.بهتههرینسههطوحپارامترهههایایهنالگههوریتمرا
یتواندرجدول5مشاهدهکرد.
م



جدول  .4سطوح تعریفشده برای پارامترهای الگوریتم BPSO

نامپارامتر

سطحپایین

سطحمتوس 

سطحبا 

اندازۀجمعیت

50
0 /5
1
1

75
1
1.5
1.5

100
 1 /5
2
2

W
C1
C2




جدول  .5مقادیر پارامترهای بهینة مربوط به الگوریتم BPSO

نامپارامتر

سطحمناسب

اندازۀجمعیت

100

W
C
 1
C2

1
2
2



شکل  .3نمایش آثار اصلی میانگین در آزمایشهای انجامگرفته
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شکل  .4نمایش آثار نسبت سیگنال به نویز در آزمایشهای انجامگرفته



نتیجهگیری
همانطورکهدرقسمتهای قبلیپژوهشگفتهشد،دراین
پژوهشنخست مدلشبکۀ حلقهبستهتکمیلشدوس س
باتوجهبهاینکهمدلارائهشدهدراندازۀبه رگمثهالههای
عددی،متغیرههایتصهمیموپارامترههایزیهادیداشهتو
برایحلبهینهۀآنبههزمهانوحافظهۀ زیهادینیهازبهود،
بهمنظورحلمسائلبااندازۀمتوسه وبه رگ ازالگهوریتم
هاندادن
ههسههازیگههروهذرا اسههتفادهشههد.بههراینشه 
بهینه 
عملکههردمناسههبالگههوریتمپیشههنهادی15،مسههئلهدر
اندازهههایکوچهک،متوسه وبه رگتولیهدشهدونتهایج
پیادهسازیالگوریتمبانتایجدقیقبهدستآمدهبااستفادهاز
نرماف ارگم مقایسهشد.ازلپتاپASUSمدلX450Cبا
 CPUپنجهستهای 1.8GHzوRAM4GBبهمنظورحهل
مسائلاستفادهشهد.همچنهین ،ازنهرمافه ارمتلهب2013
بهمنظورپیادهسازیالگوریتمبهینهسازیگروهذرا ونیه 
نرماف ارگم بهااسهتفادهازsolver, BONMINبههمنظهور

یافتنجوا بهینهاستفادهشد.
برایمقایسۀالگوریتمبهینهسازیگروهذرا وخروجی
نرماف ارگم ،ههرمثهالعهددی5مرتبههتوسه الگهوریتم
بهینهسازیگروهذرا اجراشد.زمانهایاجرایهردسهته
یکههبهرای
ازمسائلدرابعادیکسانبرابرفرضشد،بهطور 
حلمسائلباابعادکوچک،متوس وب رگبههترتیهب،90
300و900ثانیهزمانبهالگهوریتمتخصهیصدادهشهدو
ناسههاس،نتههایججههدول6اسههتخراجشههد.نتههایج
بههرای 
استخراجشدهازالگوریتمبهینهسهازیگهروهذرا درقالهب
بهتریننتیجۀبهدستآمدهازپنجباراجرایالگهوریتمونیه 

میانگین جوا حاصلازاینپهنجبهارتکهرارگه ارششهده
است.همچنین،بهترینجوا هایبهدستآمهدهبههصهور 
برجستهنمهایشدادهشهدهانهد.همهانطورکههازجهدول6
مشخصاست،نرماف ارگمه توانسهتهاسهتدر10مسهئلۀ
کوچکومتوس اولبهجوا بهینهدستیابد،درحالیکه
الگوریتمبهینهسازی گروهذرا فق درسهمسئلۀ کوچک
2و3و4جوا بهینهرایافتهاسهت.همچنهین،نهرمافه ار
گم از نظرزمانیفق درپنج مسئلۀ کوچکتوانستهاست
الگههوریتمبهینهههسههازیگههروهذرا رامغلههو سههازدودر
مثالهای عددی متوس الگوریتمبهینهسازیگروهذرا با
صر زمانیکمترتوانستهاست جوا های شدنی خهوبی را
شناساییکند،بهطوریکهشکا هایبهدستآمده درپهنج
مثالعددیمتوس تقریباً4درصداستکههیهکشهکا 
قابلقبول محسو میشود.باید توجهداشتعملکردخو 
الگوریتمبهینهسازیگروهذرا درمسائلب رگبههخهوبی
بهطهوریکههدرایهنگهروهازمثهالهها
قابلمشاهدهاست ،
نرماف ارگم قادربهحلبهینهبرایمسئلهنبودهوبهدلیهل
حافظۀ کمکام یوتری حتییک جوا شدنی برای مسهائل
عددیب رگپیدانکهردهاسهت،درحهالیکههالگهوریتمفهرا
دادهشههدهتوانسههتهاسههتدرزمههان900
ابتکههاریتوسههعه 
ثانیههایبهههیهکجههوا شههدنیبههرایمثههالهههایعههددی
پیشنهادی دستیابد کهاین مواوعمؤید تواناییالگوریتم
نهسازیگروهذرا درمواجههبامسائلب رگاست.
بهی 
یشودالگوریتمهایفهرا
بهمنظورمطالعا آتیتوصیهم 
ابتکاری دیگرروی این مسئلهپیادهسازیشوندتهابهتهرین
الگوریتمفراابتکاریبرایحلاینمسهئلهمشهخصشهود.
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 چنددورهایمواوعیجالبوچالشبرانگی بهرایمطالعها
.آتیاست

یشودعدم قطعیت موجوددرتقااهابها
  توصیه م،همچنین
استفادهازبهینههسهازیاسهتواریهابهینههسهازیاحتمهالی
ارائهۀیهکمههدل،عههالوهبههراین.فرمههولبنههدیوحههلشههود


 مقایسة نتایج الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات و نرمافزار گمز.6 جدول

 شکا

 نرماف ارگم
 خروجی

BPSOخروجیالگوریتم

)تابعهد (درصد

زمان
)(ثانیه

جوا بهینه

زمان
)(ثانیه

2/48
0
0
1/10
4/19
7/45
4/33
4/16
6/36
2/78
------------------------------------

10/2
12/7
18/5
45/8
42/908
2243/6
2683/4
3104/6
3096/4
3470/3
--------------------------

68824/2
104270/5
73804/4
116064/3
119063/9
353572/5
371041/0
459435/8
612355/8
682355/8
------------------------------------

90
90
90
90
90
300
300
300
300
300
900
900
900
900
900

میانگینمقدارتابعهد
70535/7
104270/5
73804/4
117348/6
124063/5
379943
387119/7
478553/8
711404
701349/2
1095907/7
1221394/2
1253458/7
1423924/7
1399745/8

بهترینمقدارتابعهد
69224/2
104270/5
73804/4
116064/3
123740/9
367384/7
374862/2
469933/4
675382
683424/4
1047766/9
1133534/1
1166468/1
1224099/2
1369570/9

مثال
عددی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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