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طراحی شبکة زنجیرة تأمین چندهدفه با درنظرگرفتن مدیریت ارتباط با
مشتری


*1

3

2

ابراهیم تیموری  ،محمدمهدی پایدار ،مائده یداللهینیا
.1دانشیاردانشکدۀصنایع،دانشگاهعلموصنعتایران
.2استادیارگروهمهندسیصنایعدانشگاهصنعتینوشیروانیبابل
.3کارشناسیارشدمهندسیصنایع،دانشگاهعلموصنعتایران


اصالحشده،95/04/14:تاریختصویب)95/07/06:

(تاریخدریافت،94/11/14:تاریخدریافتروایت

چکیده
یههایمشهتریان،
یاخیر،مدیریتموادزائد،بهعلتال اما قانونی،سودآوریاقتصادی،حساسیتهایزیستمحیطیورشهدآگهاه 

درسالها
برایدولتهاوصنایعبیشازگاشتهاهمیتیافتهاست.هد پژوهشحاارارائۀیکمدلبرنامهری یریاایبهمنظوربهبودزنجیهرۀروبهه
ارچهسهازیکهلزنجیهره

آنهاوهمچنینیک
جمعآوریموادزائدوبازیافت 
جلویموجودبههمراهطراحیبهینۀزنجیرۀروبهعقب،بهمنظور 
است.مدلچندهدفۀارائههشهدهازطریهقبرنامههریه یآرمهانیچندگ ینههایاصهالحشهدهحهلشهد.همچنهین،دیگهرههد پهژوهشکهه
مدلنویسیریاایوبررسیهم مانمفهوممدیریتارتباطبامشهتریوتصهمیما راهبهردیو
مشتریمحورکردنزنجیرهاست،بااستفادهاز 

تاکتیکیتحققیافت.مهمترآنکهبهمنظورکمکبهفرایندتصمیمگیریمدیرانارشد،روندتحققایناهدا باتوجهبهمیه اناهمیهتآنهها
برایزنجیره،بیانشد.مدلبرایمطالعۀموردیصنعتبازیافت ستیکفرسودهدرکشورکهصنعتیجواناست،طراحیوبادادهههایایهن
صنعتدر 
نرماف اراجراشد.

واژههایکلیدی:مدلریاایدوهدفه،مدیریتارتباطبامشتری،مدیریتزنجیرۀتأمین.



مقدمه

یترینراهحلبهمنظوررسیدنبهشبکۀبهینۀبازیافهت
واقع 

درگاشته،تولیدکننهدگاندرمقابهلمحصو تشهانپهساز

تایر،که هد اصلی این تحقیق است،لحاظکردنبخشرو

مصر ازسویمشتریهیچگونهمسئولیتینداشتند.انبهوه

بهههجلههویزنجیهرهبهههصههور واههعیتموجههودآناسههت.

یشهدکههبهه
استفادهشدهانبهاریهاسهوزاندهمه 

برایناساس،درتحقیقحااردربخشروبهجلویزنجیره،

یشهد.امهروزه،
خسار شایانتوجهبهمحی زیستمنجرم 

طراحیشبکهوجودندارد،بلکهاینبخشتوسهعهوبهبهود

دولتهاوحتیمشتریانازتولیدکنندگانانتظاردارندمواد

مییابد.همچنین،بهعلتنبودزنجیرۀتأمینکارادربخهش

خودراکاهشدهند.برایایهن

روبهعقببههمنظهورپیهادهسهازیفعالیهتههایبازیافهت،

محصو

زائدتولیدشدهازمحصو

کار،وجودیکسیستمکاراومتعهددرلجستیکمعکهوس

یگیرد.
طراحیشبکهدربخشروبهعقبزنجیرهصور م 

زماست.اینامرشاملتعیینکردن نقشنهادهای موجود

یشهودبها
همچنین،درتحقیقپهیشرونشهاندادهمه 

یا بالقوۀ زنجیهرۀ تهأمین ونیه تعهامال بهینایهن نهادهها

یتوانپهس
استفادهازمفاهیممدیریتارتباطبامشتری،م 

بهمنظورمدیریت جریانهای فی یکهی مربهوطبههبازیافهت

ازجا اولیۀمشتریانوترغیبآنهابرایهمکاریبیشتر
بازنجیرهبهمنظوربازیافهتمحصهو

محصولاست.
نماننهد زنجیهرۀ
امروزه،بسیاریاززنجیهرهههای تهأمی 

مشتریان وفادار،جریان محصو

وتبهدیلآنههابهه

رادرمسیرروبهه عقهب

تأمینتایربهشکلسنتی،یعنیروبهجلو،درسراسرجهان

زنجیره،یعنیبخشجمعآوریمحصهو

بههرایناسههاس،

بهههویههژهایههرانمشههغولفعالیههتهسههتند.


ناسههاسدربخههشبعههد،پیش هینۀتحقی هقو
بخش هید.بههرای 

*نویسندۀمسئول:

تلفن02173225022:

فرسهودهشهد 

Email: teimoury@iust.ac.ir
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یشود.س سمسهئلۀ مهورد
مطالعا صور گرفتهبررسی م 

متنوعیچونبیشینهکردن سودوآثاراجتماعیوهمچنین

نظرتعریفومدلریاایدوهدفهبرایزنجیرۀتأمینروبه

کمینهکردنآثار منفی زیستمحیطی دراین مهدلدرنظهر

جلووروبهعقببراساسمفهوممدیریتارتباطبامشتری

گرفتهههشههد .]9،8کههاراواونهها درسههال2010بهها

یشود.درادامه ،رویکرد حلمسئلۀ دوهدفهه تواهیح
ارائهم 

تکمحصولی،تک
برنامهری یآمیختهبااعدادصحیح،مدلی 

یشهود.سه سنتهایجمحاسهباتیبراسهاسمطالعهۀ
داده م 

دورهایودوسهطحیبهههمنظههورحداکثرسههازیسههودبههرای


موردی صور گرفته بیانو درنهایت نتیجه وپیشنهادههای

صنعتبازیافتکاغاترکیهارائهدادند .]10دیگهرصهنعت

آتیارائهم 
یشود.

موردبررسی ،صنعتآههنواسهتیلاسهتکههوحهدانی و
همکاراندرسال2012بههآنتوجههکردنهدویهکمهدل

پیشینة تحقیق
براساسادبیا اخیر،امروزهبازیافتمحصو

چندسطحی،چندتسهیلی،چندمحصولهوچندتأمینکننهده
نهتنهاامری

باهد حداقلکردنه ینههههاارائههدادنهد .]11آتهامرو

ه ینهبرنیست،بلکهاب اریبرایایجهادارزشاسهت.بهرای

همکاراندرسال2013بابرنامهری یدوسطحی،مدلیتک

یتوانبهحفظمحهی زیسهت،فهراهمکهردنمنهابع
نمونهم 

محصولهوتکدورهای رابراییک زنجیرۀ تهأمینیک ارچهه

اصلیوارزشبیشتربخشیدنبهمشهتریاشهارهکهرد .]1

قابلاسهتفادۀ
بررسیکردندکهدرآنمحصولدرظر های 

درآمدهایاحتمالیمعمو ًبیشترازه ینههایصهر شهده

یشود .]12
مجددبهمشتریعراهم 

برایایجاداقداما  زمبرایکانالهایبازگشتاسهت ،2

فههریوهمکههاراندرسههال2015مههدلیبههرایشههبکۀ

صههنایع

جمعآوریموادزائدباهد بیشینهکردنسودارائههدادنهد

.]3درادامههه،ادبی ها مواههوعبازیافههتمحصههو
یشود.
گوناگوندرحوزۀزنجیرۀتأمینبررسیم 

.]13همچنه هین،درایه هنسهههالژووهمکهههارانمهههدلی

یکیازاولهینصهنایعبازیهافتیمهوردبررسهی،مسهئلۀ

چندسطحیبرایلجستیکمعکوسارائهدادنهدکههههد 

بازیافتشندرهلنهداسهتکههبهاروسوهمکهارانبهرای

آنحداقلکردنه ینههایکلبودکههشهامله ینههههای

نبههارآنرادرسههال1998مطههرحکردنههد ]4و
نخسههتی 

نههایحمهلونقهل
نههایعملیاتیوه ی 
مراک بازیافت،ه ی 

لیستسودکهردرسهال2005آنراتکمیهلکردنهد .]5

اسههت .]14درادامههه،گههالوزوهمکههاراندرسههال2015

باروسوهمکارانبابرنامهری ی آمیخته بهااعهدادصهحیح،

شههبکهایشههاملجمههعآوریوطبقهههبنههدیمههوادزائههدرا

دورهای،تههکمحصههولهودوسههطحی،بههاهههد 
مههدلیتههک 

بهمنظورتولیدبیوگازبرایکارخانۀ بیوگازطراحی کردند.از

حداقلکردن ه ینه،برایشبکههایمعکهوسارائههدادنهد.

یشهود .]15
اینمحصولبرایتولیدالکتریسیتهاستفادهم 

شینی بابرنامهری یآمیختههبهااعهدادصهحیح،درسهال

کارداسووهمکاراندرسال2016یکمهدلبرنامههریه ی

2001مدلیتکمحصوله،تکدورهایوچهارسطحی (مراک 

خطی عددصحیحمختل برایزنجیرۀتهأمینبسهتهارائهه

جمعآوری،مراک ذخیرهسازی،مراک دمونتاژ،بهازارنههایی)

دادند  .]16انتظامینیاوهمکاراندرسال2016یکمدل

بههرایمطالعههۀمههوردیارجههاعوسههایلبرقهیوکههام یوتری

چندهدفۀ چنددورهایوچندمحصولهبرایزنجیهرۀ تهأمین

فرسودهومنسوخ درتایوانارائهداد .]6ریالفوهمکهاران

سب بالحاظکردنمراک جمعآوریوبازیافهتارائههدادنهد

مدلیچندمحصولهوتکدورهای برای طراحهی شهبکهههای

.]17برایمطالعۀبیشترمهدلههادرایهنزمینهه،مراجهع

بازیافت فرشدرآمریکادرسال2004ارائهدادنهد .]7در

یشوند.
 ]20-18پیشنهادم 

نههابررسیشد.
حداقلکردنه ی 

اینپژوهشنی فق هد 
دهقانیان درسهال 2009یهک مهدلچندهدفههبهرای

تعریف مسئله

طراحیشبکۀبازیافتتایرهایفرسهودهدرمحهی توسهعۀ

شبکهوساختارآنبهصور زنجیرۀتهأمینبهاز(روبهه

نوع

پایدار ایران ارائهداد.برخال پهژوهشههایقبلهی،اههدا 

جلووروبهعقب)وپویا(چنددورهای)است.سطوحشهبکۀ

طراحیشبکۀزنجیرۀتأمینچندهدفهبادرنظرگرفتنمدیریتارتباطبامشتری
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و

لجسهههتیک،تولیه هد،توزیه هعوبازیافهههتاسهههت.سهههطوح

همکاریهرچه بیشتر آنهابرای بازگردانهدنمحصهو

تصمیمگیریهمبهصور راهبردی،یعنیمسائلمربوطبه

یشهود.در
درپی آنآلودهنشدن محهی زیسهت تعریهف مه 

طراحی شبکهوهمبههصهور تهاکتیکیدرقالهبمسهائل

CRMیکی ازراهبردهای اصلی ،تمرک برمشتریان کلیدی

مربوطبهتخصیص،حمهلونقهل،موجهودیو...اسهت.ایهن

بهآنهاست.بدینمنظور،مشتریان
واهمیتبخشیدنبیشتر 

مدلدوهدفه،بهصور برنامهریه ی غیرخطهیآمیختههبها

دستهاول-یعنیمشتریانیکههمدرجریانروبههجلهواز

اعدادصحیحنوشتهشدهاست.

یکنندوهمدرجریهانروبهه
زنجیره ،محصولخریداریم 

شبکۀزنجیرۀ تأمین روبه جلوی موجهودیکههبههآن

یدهنههد-
عقههب،محصههولفرسههودهبهههزنجیهرهتحویهلمه 

اشارهشدودرحالحاارمشغولفعالیتاست،درشکل1

مشتریانکلیدیدرنظرگرفتهشدندوبهمنظورحفهظایهن

یشود.این شبکهشاملتولیدکننده ،مراک توزیع
مشاهدهم 

آنهاباسایرمشتریان،
تبندیوتمای  
مشتریانوفادار،اولوی 

ومشتریانیاستکهدراینجامشهتریاندسهتهاولنامیهده

آنهههاارائهههشهد.مشههتریاندسههتهدوم
خههدماتیویهژهبههه 

تولیدشده توس تولیدکننده بههمراکه 

مشتریانیهستندکهدرجریانروبه جلوازمحصولدیگهر

توزیعارسالوازآنجابههنقهاطمشهتریاننههاییفرسهتاده

یخهواهیممحصهو 
یکنند،اماما م 
زنجیرهها خریداریم 

یشود.
م

فرسودۀخهودرابههزنجیهرۀمهاتحویهلدهنهد.همچنهین،



یشهودکههاز
مشتریاندسهتهسهومبههصهنایعیگفتههمه 

شدهاند.محصو

محصو

بازیافتشهده،دراینجهایعنهیپهودر سهتیکو

یکنند.
فو د،استفادهم 
درسطحبعدیزنجیره،مراک بازیافتهستندکهبایداز
مکانیابیشهوندوبهاسهطحظرفیهتمناسهب
طریقمدل ،
راهاندازیشوند.



شکل  .1زنجیرة تأمین رو به جلوی موجود

پس ازبهبودشبکۀروبه جلویموجود،طراحیشهبکۀ
روبهعقبویک ارچهسازی این دو،شهبکۀزنجیهرۀ تهأمین
یکنهد.یکهیازچهالشههای
همانندشکل2ارتقهاپیهدامه 
کدامیک
تحقیقحاارایناستکهمدلبایدتصمیمبگیرد 
ازمراک توزیع بههمانصهور بهاقی بمانهد ،کهدامیهک از
مراک توزیعموجودبهمراک ترکیبیتبدیلشود،چهتعداد
مراک جمعآوریجدیدودرکجااحداثشودوچههتعهداد
مراک ترکیبجدیدودرکجاراهاندازیشود.درتمامیاین
تسهیال ،محدودیتظرفیتلحاظشدهاست.
بههاتوجهههبهههمطالههبیادشههده،بهههمنظههورجمههعآوری
محصههو

ازمشههتریان،بههااسههتفادهازمفهههومCRM

سیاستهای تشویقی وانگی شیبرایمشهتریانبههمنظهور

شکل  .2زنجیرة تأمین توسعه دادهشده
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طبههقشههکل،2درجریههانروبهههجلههو،محصههو 
تولیدشدهتوس تولیدکنندهبهیکیازمراک توزیعکننهده-
مرک توزیعیکهترکیبشدیایکمرکه ترکیبهیجدیهد-
یشود.س ساینمحصو بهمشتریاندستهاول
ارسالم 
یرسههد.درجریهانروبهههعقههب،محصههو فرسههودهاز
مه 
مشتریان دسهتهاولودومدر یکهی ازمراکه جمهعآوری-
مرک توزیعی کههترکیهب شهد یهامرکه ترکیبهیجدیهد-
یشهههود.ازآنجهههامحصهههو فرسهههودۀ
جمهههعآوریمههه 

یشدهبههمراکه بازیافهتاحهداثشهدهبههمنظهور
جمعآور 
انجامدادن عملیا بازیافت،کههدراینجهامنظهورعملیها 
یشههود.
خههردایشوپههودرکردن سههتیکاسههت،ارسههالمه 
محصو جدید بازیافتی بهمشهتریاندسهتهسهومیعنهی
یشهود.همچنهین ،بههدلیهل
بازار صنایع مختلففروخته مه 
ماهیت ستیک،واحدشمارشقبلازبازیافت،تعدادوبعد
ازبازیافت،برحسبتندرنظرگرفتهشدهاست.
مسئلههمدرجریان بخشتولید،بهعلهت تولیهد انهواع
ستیکهای سواری ،باری ،سنگین،نیمهسنگین ،راهسازی،
دوچرخه،موتورو...وهمدرجریانبخشبازیافت،بههعلهت
تولیدپودر ستیکبااندازۀ مشهایمتفاو ،متناسهببها
نیازصنعتمتقاایموردنظر،بهصور چندمحصولهلحاظ
شدهاست.همچنین ،ه ینۀ تقاااهای پاسهخدادهنشهدهدر
قالبه ینۀ سفارشهای عقهبافتهادهدرنظهرگرفتههشهده
است.براییافتنمقهداربهینهۀتولیهددرههردوره،ه ینهۀ
نگهداریهممحاسبهشدهاست.
ه ینههایحملونقلدرسطوحیکهنیازاسهته ینهه
راخودزنجیرهتقبلکنهد،درنظهرگرفتههشهدهاسهتکهه
عبار انداز:درجریانروبهجلو،ه ینۀحملونقلازمرک 
تولیدکنندهبهمراک توزیعیهاترکیبهیودرجریهانروبهه
عقب،ه ینۀحملونقلازمراک جمعآوری،ترکیبیومراک 
توزیعیکهترکیبیشهدندبههمراکه بازیافهتوهمچنهین
ه ینۀحملونقلازمراک بازیافتبهنقاطمشهتریاندسهته
سوم.
مدلنویسیبخشCRMکهدر
درادامهبهتشریحنحوۀ 
قالبتابعهدفیجداگانهبیانشدهاسهت،مهیپهردازیم.در
راستای اف ایش می ان راایت مشتری اززنجیره وهمکاری
هرچه بیشتر آنهابازنجیره ،چهبرای خریهدمحصهو و
چهبرایتحویلمحصو فرسوده،تعدادیگ ینۀتشویقی

برایمشتریانتعریفشدهاست.اینگ ینههاکهبهتفصهیل
دربخشمدلآوردهشدهانهد،هرکهدامازدیهدگاهمشهتری
اریباهمیتیدارندکهدرتابعهد دوملحاظشهدهانهد؛
برایمثال،یکیازگ ینههابدینصهور اسهتکههبههازای
دریافت تعدادویژهایمحصول فرسودهازمشتری،یک عدد
یشود.
محصولرایگانبهاواهدام 

مدل ریاضی
مجموعهها
l
i

کارخانهها   l 1,2,...,L 

مکانثابتومشخص

مکانثابتومشخصمراک توزیع  i 1,2,...,I 
جمههعآوری

نقههاطکاندیههدبههرایاحههداثمراکهه 

j

  j 1,2,...,J 

k

  k 1,2,...,K 
مشتریاناولیهوثانویه   m 1,2,...,M 
نقهههاطکاندیهههدبهههرایاحهههداثمراکههه بازیافههه 
ت

m

n

نقهههاطکاندیهههدبهههرایاحهههداثمراکه ه ترکیبهههی

  n 1,2,...,N 

  oمشتریاندستهسوم  o 1,2,...,O
p
p

t
as

نوعمحصو
نوعمحصو

درشبکۀروبهجلو   p 1,2,...,P 
بازیافهتشهدهدرشهبکۀروبههعقهب

  p1,2,...,P 
دورهها  t 1,2,...,T 


ایتعریفشده

نههایCRM
مجموعهگ ی 


پارامترها
 PP pt
PA p t

PC pt

RC p t

D mpt

قیمتفروشمحصول  pامدردورۀ  tام

قیمتفروشمحصولبازیافتشده  p امبرحسب

تندردورۀ  tام
ه ینۀمتغیهر تهأمین وتولیهدمحصهول  pامدر
دورۀ  tام
ه ینههۀمتغیههر تولیههدمحصههولبازیههافتی  p ام
برحسبتندردورۀ  tام
تقااههایمشههتری  mامبههرایمحصههول  pامدر
دورۀ  tام

طراحیشبکۀزنجیرۀتأمینچندهدفهبادرنظرگرفتنمدیریتارتباطبامشتری
D op t

TD pt

TR pt

TO p t

IC i

تقااایمشتریدستهسوم  oامبهرایمحصهول

بازیافتشده  p امبرحسبتندردورۀ  tام

ه ینۀحملونقلازکارخانهبهمراکه توزیهعیها
ترکیبیمحصول  pامدردورۀ  tام
ه ینۀحملونقلازمراک جمعآوری،ترکیبهیو
مراک ه تههوزیعیکهههترکیبههیشههدندبهههمراک ه 
بازیافتمحصول  pامدردورۀ  tام
ه ینۀحملونقلازمراک بازیافتبههمشهتریان
دستهسوممحصولبازیافتشهده  p امبرحسهب

تندردورۀ  tام
ه ینۀترکیبیکردنمرک توزیع  iام
j

معآوری ام
راهاندازیمرک ج 
 FCC jه ینۀ 
راهاندازیمرک ترکیبی  kام
  FCH kه ینۀ 
راهاندازیمرک بازیافت  nام
ه ینۀ 
FC n
مقدارمحصولبازگشتیکهباروشههایدیگهر
مثههلپیههداکردندپوهههادردورۀ  tامجمههعآوری
t
یشود.
م
میانگینحجممحصولفرسودۀتولیهدیکشهور

درهردوره
تعدادمحصولفرسودهایکهدرازایاهداییک

یشود
عددمحصولرایگانگرفتهم 
فاصلۀکارخانه  lامازمرک توزیع  iام
DA li
فاصلۀکارخانه  lامازمرک ترکیبی  kام
DB lk
n
k
  DC knفاصلۀمرک ترکیبی امازمرک بازیافت ام
جمعآوری  jامازمرک بازیافت  nام
  DD jnفاصلۀمرک  
فاصلۀ مرک توزیع  iامیکهترکیبیشدبهمرک 
DE in
بازیافت  nام
فاصلۀمرک بازیافت  nامبهمشتریدسهتهسهوم
DF no
 oام
  CN nظرفیتمرک بازیافت  nام
j

MXC

جمعآوری  jام
حداکثرظرفیتمرک  

j

MNC

جمعآوری  jام
حداقلظرفیتمرک  
حداکثرظرفیتمرک ترکیبیجدیهد  kامبهرای
دریافتمحصو درزنجیرۀروبهجلو
حداقلظرفیتمرک ترکیبیجدیهد  kامبهرای
دریافتمحصو درزنجیرۀروبهجلو
حداکثرظرفیتمرک ترکیبیجدیهد  kامبهرای

XCF k

NCF k
XCR k

397

یشده درزنجیرۀرو
جمعآور 

دریافتمحصو
بهعقب
حداقلظرفیتمرک ترکیبیجدیهد  kامبهرای
یشده درزنجیرۀرو
 NCR kدریافتمحصو جمعآور 
بهعقب
ماتریستبدیلمقدار(تعداد)محصهولبههوزن
MM p 
اج ایمحصولبرحسبتن
ه ینۀنگهداریمحصول  pامدرکارخانهۀ  lامدر
HH plt
دورۀ  tام
ه ینۀسفارشعقبافتادۀمحصول  pامدردورۀ
CBO pt
 tام
 CAP plظرفیتکارخانۀ  lامبرایتولیدمحصول  pام
حههداکثرظرفیههتمرک ه توزیههعموجههود  iامدر
UF i
جریانروبهجلو
حداکثرظرفیتمرک توزیع  iامیکهقراراسهت
UR i
ترکیبیشوددرجریانروبهعقب
Aas a1,a 2,a3,a 4,a5,a 6
مهاتریساهرایبتأثیرگهااری
یتعریفشدهبرمی انراایتمشتری.

نهها
گی 

نههایCRMای
هزی 
FF pmt PP pt

: COAه ینۀپیادهسهازیگ ینهۀاههدای

یکعددمحصولرایگانبهمشتریدرازایدریافت  عدد
یشدهبهزنجیرهبهمنظوربازیافهت.یعنهی
محصولجمعآور 
مقداردرآمدیاسهتکههبههازایاههدایرایگهانازدسهت
یدهیم.
م
ادهسههازیگ ین هۀاههمانت،فق ه بههرای
: COBه ینههۀپی ه 
مشتریانکلیدی،بهمنظور حفظمشتریانکلیدیحااهرو
تشویقدیگرمشتریانبهمنظورپیوستنبهگهروهمشهتریان
کلیدیزنجیره.مشتریانکلیدیبهمشتریانوفاداریگفته
یشودکههمازمحصو زنجیرهخریهداریمهیکننهدو
م
هممحصو استفادهشدۀخودرابهزنجیرهبرایبازیافهت
یگردانند.ازمنظر،CRMبایهدبهرایهنمشهتریانکهه
بازم 
یشوند،تمرک یویژهشودوروی
داراییزنجیرهمحسو م 
آنهاسرمایهگااریشود.

ه ینۀپیادهسازیگ ینههاییبهمنظوربرقهراریارتبهاط
الکترونیکیبهامشهتری)(ECRMبهرایسههولتبرقهراری
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ارتباطوپاسخگوییسریعتربهمشتری(ه ینهههای  COC
و .) COD
: COCایجادیکسامانۀپیامکیواینترنتی،بهمنظور رفهع
پرسشههایاحتمهالیمشهتری.برخهیازایهنپرسهشهها
عبار انداز:یافتنن دیکترینمرک جمعآورییاترکیبهی
بههرمشتریبرایبازگردانهدنمحصهو اسهتفادهشهده،
شرحهد هاوعلتهایبازیافهتایهنمحصهولبههمنظهور
اف ایشسطحآگاهیمشتریوهمراهکردناوبرایرسهیدن
هههههای
بهههاهههدا وارزشهههایزنجیههره،بیههانکههردنگ ینه 
درنظرگرفتهشدهتوسه زنجیهرهبهرایحمایهتو

تشویقی
ارزشنهادنبهمشتری.

: CODاطالعرسانیبهمشتریازطریهقپیامهک،ایمیهلو
تلفنبعدازپایانعمرمفیدمحصهول،بههمنظهوریهادآوری
یشده وهمچنهیندعهو 
اتمامعمرمفیدمحصولخریدار 
بههههمکههاریبههازنجیههرهبهههمنظههوربازیافههتمحصههول
استفادهشده.
: COEه ینۀپیادهسازیگ ینۀارسالوسیلۀحملونقل به
مکانمشهتریدرصهور امکهانارسهالبهیشاز10عهدد
استفادهشدهتوس مشتری.

محصول
: COFه ینۀپیادهسهازیگ ینهۀفرهنهگسهازیازطریهق
تبلیغا .

متغیرهایتصمیم:
می انتولیهدمحصهول  pامدرکارخانهۀ  lامدر
Q
 plt
دورۀ  tام
Q  p  nt



مقدارتولیدمحصولبازیافتی  p امبرحسبتن
دردورۀ  tام
مقدارمحصول  pارسالیازکارخانۀ  lامبهمرک 

AB plit
 توزیع  iامدردورۀ  tام
مقدارمحصول  pارسالیازکارخانۀ  lامبهمرک 
AC plkt
 ترکیبی  kامدردورۀ  tام

مقدارمحصول  pارسالیازمرک توزیع  iامبهه
AD pimt
 مشتری  mامدردورۀ  tام
مقدارمحصول  pارسالیازمرک ترکیبهی  kام
AE pkmt
 بهمشتری  mامدردورۀ  tام
مقدارمحصهول  pارسهالیازمشهتری  mامبهه
AF pmkt
 مرک ترکیبی  kامدردورۀ  tام

AG pmjt

مقدارمحصول  pارسهالیازمشهتری  mامبهه

 مرک جمعآوری  jامدردورۀ  tام
مقدارمحصول  pارسهالیازمشهتری  mامبهه
AH pmit
 مرک توزیع  iامیکهترکیبیشددردورۀ  tام

 AI pjnt

مقدارمحصول  pارسالیازمرک جمعآوری
امبهمرک بازیافت  nامدردورۀ  tام

j

مقدارمحصول  pارسالیازمرک توزیهع  iامهی
کهترکیبیشدبهمرک بازیافهت  nامدردورۀ t
 AJ p int
ام
p
مقدارمحصول ارسالیازمرک ترکیبهی  kام
AK pknt
 بهمرک بازیافت  nامدردورۀ  tام
مقدارمحصولبازیافتشدۀ  p امبرحسهبتهن
  AL p notارسالیازمرک بازیافت  nامبهمشهتریدسهته
سوم  oامدردورۀ  tام
موجودیمحصول  pدرکارخانهۀ  lامدرپایهان
IN plt
 دورۀ  tام
میهه انسههفارشعقههبافتههادۀمشههتری  mام
BO mpt
 محصول  pدردورۀ  tام
 X i

اگرمرک توزیع  iامقهرارباشهدترکیبهیشهود
گیرد،درغیراینصور صفر.


مقداریکمی

 Y

اگرمرک جمعآوری  jامراهاندازیشودمقهدار
یک،وگرنهصفر.

j

Zk
W n

 OA

 OB
OC

 OD
 OE

اگرمرک ترکیبی  kامراهانهدازیشهودمقهدار
یک،وگرنهصفر.
امراهانهدازیشهودمقهدار
اگرمرکه بازیافهت  n
یک،وگرنهصفر.
اگرگ ینۀاهداییکعددمحصولرایگهاندر
ازایدریافت6عددمحصهولجمهعآوریشهده
اجههراشههودمقههداریههکمههیگیههرد،درغیههر
اینصور صفر.

اگرگ ینۀامانتاجرا،مقداریکدرغیرایهن
صور صفر.
اگرگ ینۀسهامانۀپیهامکیواینترنتهی،اجهرا،
مقداریکدرغیراینصور صفر.

اگرگ ینۀاطالعرسانیبهمشتری،یک،وگرنهه
صفر.
اگرگ ینۀارسالوسیلۀحملونقهلدرصهور 
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 BO mpt   D mpt     AD pimt    AE pkmt 
m
m
i m
k m

  BO mpt 1

)12(

m

p ,t

 p ,t ,n
Q  p  nt  MM

  AK pknt   AI
j
k


p

p    AJ pint  t
 i

 AL p  not  D op t
n

Q  p  nt  AL p  not
n o

 AD pimt  AB plit
m

l

 AH pmit  AJ pint
m

n

 AG pmjt  AI pjnt
m

n

 p ,t ,n
 p ,i ,t



 p , j ,t

m

)14(
)15(

 p ,k ,t

)17(
)18(
)19(

 p ,k ,t 

)20(

 p ,t ,l

)22(

n

W n 2
n

Q plt CAP pl

)13(

)16(

 p ,i ,t

 AF pmkt  AK pknt
m







 p ,o ,n 

 AC plkt  AE pkmt
l

pjnt

Q  p  nt CN n W n
p

 t ,n

 AG pmjt MXC j Y
pm

 AG pmjt MNC j Y
pm

j
j

 AC plkt XCF k Z k
p l

 AC plkt NCF k Z k
p l

 AF pmkt XCR k Z k
pm

 AF pmkt NCR k Z k
pm

  AB plit UF i
p l

 AH pmit UR i
pm

AC plkt M Z k

 j ,t
 j ,t

 k ,t
 k ,t
 k ,t
 k ,t

 i ,t
 i ,t

 p ,t,l,k
AE pkmt M Z k
 p ,t,m,k
AF pmkt M Z k
 p ,t,m,k
AG pmjt M Y j
 p ,t,m, j
AH pmit M X i
 p ,t,m,i

M

Wn
AK pknt
 p ,t,k,n
AK pknt M Z k
 p ,t,k,n 

M

Wn
AI pjnt
 p ,t, j,n

)21(
)23(
)24(
)25(
)26(
)27(
)28(

اجهرامقهدار، عددمحصهول10ارسالبیشاز
.درغیراینصور صفر،یک

مقدار،اجرا،اگرگ ینۀتبلیغا وفرهنگسازی
 OF
.یکدرغیراینصور صفر

 ایکهبراساسسیاسهتههایp تعدادمحصول
FF pmt
 امدرm  بهصهور رایگهانبههمشهتریCRM
t دورۀ
.اماهدامیشود

: توابعهد


t pi m

)1(



k m

     AL p  not PA p t     PC pt Q plt
t p n o

)2(

t p l



  TD pt    AB plit DA li    AC plkt DB lk 


t p
l i
l k


)3(

   AK pknt DC kn    AI pjnt DD jn 
k n

j n
  TR pt 




AJ p int DE in
t p


 i n


)4(

    TO p t AL p not DF no

)5(

t p n o

d

i 1

h

c

  IC i X i   FCC jY
j 1

j

  FCH k Z k

)6(

k 1

  FC nW n     RC p t Q  p nt
n

)7(

t n p

    HH plt IN plt    CBO pt BO mpt
t l p

)8(

m p t



     PP ptFF pmtOA    COBOB  


 t pm


)9(

 COCOC    CODOD    COEOE    COF OF 

)29(

1
Max f 2 V (U (a ))



)30(

)10(

OA 
OB 


OC 
U(a ) a1,a 2,a 3,a 4,a 5,a 6

OD 
OE 


OF 

)31(
)32(
)33(
)34(
)35(
)36(
)37(
)38(
)39(



 Max f 1       AD pimt    AE pkmt  PP pt

Q plt IN


 p ,l ,t



:تها
 محدودی

plt  IN plt 1 AB plit   AC plkt
i
k

)11(
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تابع هد دومازجنسبیشینهکهردن مقهدارمحصهول
()40
AI pjnt M Y j
 p ,t, j,n
فرسودۀجمعآوریشدهاسهتتهابتهوانتمهامیمحصهو 
()41
AJ p int M W n
 p ,t,i,n
فرسودۀتولیدشدهدرهردورهدرکشوررابهرایانجهامدادن
()42
AJ p int M X i
 p ,t,i,n
عملیا بازیافتجمعآوریکرد.درراستایتحققاینمهم،
()43
AL p  not M W n
 p ,t,n,o
  AF pmkt   AG pmjt   AH pmit 
ازCRMبهمنظهورجها مشهتریانیجدیهدبهرایتحویهل
k
j
i

FF pmt  

محصو فرسودۀخود بهزنجیره برایاولهینبهار ،ترغیهب
()44



همینمشهتریانبههتحویهلههایبعهدیدرآینهده،حفهظ
p ,m ,t
مشتریان خودزنجیرهوتبهدیلکهردنآنههابههمشهتریان
  p , t
()45
وفادارازطریهقحهداکثرکردنمیه انراهایتومطلوبیهت


   AF pmkt   AG pmjt   AH pmit 
mk
j
i
آنهااستفادهشدهاست،بهگونههایکههجه  دارایهیههای

X i ,Y j , Z k ,W n , OA , OB , OC , OD , OE , OF  o ,1
زنجیره تلقیشوند.اینتهابعههد ،کسهریاسهتکههدر
()46

صور آنمقدارمحصو جمهعآوریشهدهازایهنطریهق
i , j , k , n
یگیهردودرمخههرجآن،میهانگینحجههممحصههول
قههرارمه 
Q plt , Q p  nt , AB plit , AC plkt , AD pimt , AE pkmt ,
یشود.
فرسودۀتولیدشدهدرکشوردرهردورهگااشتهم 
AF pmkt , AG pmjt , AH pmit , AI pjnt , AJ p int ,
()47
عبار های 11و 12محدودیتهای تعهادلجریهان در
AK pknt , AL p  not , IN pt , LS pt , FF pmt  0 and integer
بخشتولیدوعبار های13تا15تعادلجریاندربخهش
p , p , t , i , j , k , l , m , n , o
بازیافت،عبار های 16و 17تعادلجریان درمراک توزیع
وهمچنینعبار 18برایمراک جمهعآوری،عبهار ههای
تشریح مدل ریاضی
19و20برایمراک ترکیبیهستند.عبار 21بههمنظهور
تابعهد اولازجهنسسهوداسهتکههازتفریهقتمهامی
محدودکردن تعدادمراکه بازیهافتی اسهتکههقهراراسهت
ه ینههایزنجیرهازمجموعۀدرآمهدهایآنحاصهلشهده
راهاندازیشود.عبار های22و23بهترتیبنشهاندهنهدۀ
است.عبار  1می ان درآمدحاصلازفروشمحصو در
محدودیتهای ظرفیت مرک تولید ومراک بازیافت هستند.
جریانروبهجلو،قسمتاولعبار 2برابردرآمهدفهروش
برای مراک جمعآوری حداکثروحداقلظرفیت لحاظشده
تشهدهدرجریهانروبههعقهبشهبکهو
محصو بازیافه 
استکهدرعبار های 24و25آوردهشدهاند.برایمراک 
قسمتدومآن،ه ینۀمتغیرتأمینوتولیددرجریانروبهه
ترکیبیجدید،همدرجریانروبهجلووهمدرجریهانرو
جلواست.عبهار ههای3تها5ه ینههههایحمهلونقهلرا
بهعقب،حداکثروحداقلظرفیتدرنظرگرفتهشدهاسهت
یگیرندکهبهترتیبعبار انداز:ه ینۀحملونقهلاز
دربرم 
کهبهترتیهبدرعبهار ههای26تها29بیهانشهدهانهد.از
کارخانهبهمراکه توزیهعوترکیبهی،ه ینهۀحمهلونقهلاز
یتواننهدبهاصهر ه ینهه،
آنجاکهمراک توزیهع موجهودمه 
مراک توزیع،ترکیبیوجمعآوریبهمراک بازیافتوه ینۀ
بهصور ترکیبی عملکنند،برای تصهمیم بهینهه درمهورد
حملونقلازمراک بازیافتبهمشتریاندستهسوم.عبهار 
ینشدناینمراکه ،حهداکثرظرفیهت
ترکیبیشدنیاترکیب 
6نی بهترتیب بهه ینۀ ترکیبیکردنمراک توزیع موجهود،
اینمراک درجریانروبهجلهووروبههعقهببها30و31
ه ینۀراهاندازیمراک جمعآوریوه ینۀراهانهدازیمراکه 
مدلنویسیشدند.
ترکیبی جدید،عبار  7بهه ینۀ راهاندازی مراک بازیافهت
بخشبعدی محدودیتهابه محهدودیت اتصهالوگهره
باسطحظرفیتمناسهبوه ینهۀعملیها بازیافهتاشهاره
مربوطاست؛برایمثال،عبار 32کههمحهدودیتاتصهال
دارد.قسمتاولعبار 8بیانگره ینۀنگهداریموجهودی
مرک تولیدبهمرک ترکیبیاست،بهرایایهناسهتکههتها
سههفارشهههای

درمرکهه تولیههدوقسههمتدومآنه ینههۀ
زماناحداثمرک ترکیبی  kام،جریانیازمرکه تولیهدبهه
عقبافتادهاست.درنهایت،درعبار 9ه ینههایCRMای
اینمرک ترکیبیاختصا پیدانکنهد.بهههمهینصهور ،
محاسبهشدهاست.
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تهههایاتصههالوجههوددارد.
بههرایبههاقیگههرههههامحههدودی 
عبار های 33تا 36بهترتیب بیانگراتصال مرکه ترکیبهی
جدیدبهمشتری،اتصالمشتریبهمرکه ترکیبهیجدیهد،
اتصالمشتریبهمرک جمعآوریواتصالمشتریبهمرک 
توزیعی کهترکیبی شد،هستند.برای اتصالمرک ترکیبهی
جدیدبهمرک بازیافتعبار ههای37و،38بهرایاتصهال
مرک جمعآوریبههمرکه بازیافهتعبهار ههای39و،40
برایاتصالمرک توزیعیکهترکیبیشدبهمرکه بازیافهت
عبار های41و42وبرایاتصالمرک بازیافتبهمشتری
تهایاتصالهستند.
دستهسومعبار 43بیانگرمحدودی 
عبههار 44کهههیک هیازچههالشهههایتحقی هقحااههر
یشود،معادلۀمحاسبۀتعداداهدایرایگاناست.
محسو م 
صههور کسههر،مجموعههۀمحصههو فرسههودهایاسههتکههه
مشتریدرههردورهازطریهقمراکه جمهعآوری،ترکیبهی
جدیدیامرک توزیعیکهترکیبیشهدبههزنجیهرهتحویهل
یدهد.بامحاسبۀ ب رگترینعددصحیحکوچکترازاین
م
کسر،تعدادمحصولرایگانیکهتوس زنجیرهبهمشهتریان
یشههودمحاسههبه
بههااسههتفادهازمفههاهیمCRMایاهههدامه 
یشود.عبار 45بهمنظهورمحهدودکردنجریهانکها ی
م
برگشهههتیلحهههاظشهههدهاسهههت.عبهههار ههههای46و47
تهایمنطقیمسئلههستند.
محدودی 
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رویکرد حل
برنامهری یآرمانییکیازمهمترینروشهایحهلمسهائل
مگیهریپهیشاز
برنامههریه یچندهدفهههدرحالههتتصههمی 
اسههت.برنامهههریهه یآرمههانیدرمقایسهههبهها

جسههتوجههو

یتواندآرمانهای مختلفرامدنظرقرار
برنامهری ی خطیم 
نرودر
یدانهدوازایه 
دهدوانحرا ازآرمانههارامجهازمه 
یکنههد.
مگیههریانعطهها پههایریایجههادمهه 
فراینههدتصههمی 
نگرشهایاستانداردبرنامهری یآرمانیبریافتنیکجوا 
یکنهدو
ن دیکبهسطحانتظهارههرتهابعههد تأکیهدمه 
انحرافا بهوجودآمهده از سهطحانتظهارههرتهابعههد را
یکند.بااینحال،درعمل تعیینیک سطحانتظهار
کمینه م 
محافظهکارانۀاولیهبرایتصمیمگیرنهدهبراسهاساطالعها 
موجودومحدودیتمنابعبرایهرتابعهد بسیارسهخت
است.برایغلبهبرچنینمشهکلی،چنهگدرسهال2008
یکروشجدیدبانهامبرنامههریه یآرمهانیچندگ ینههای
اصالحشده ،برای مسائلتصمیمگیری چندهدفهباچنهدین
سطحانتظاربرایهرآرمانپیشنهادداد .]22
طبقاینرویکرد،درصورتیکههآرمهانمهوردنظهردر
حالت"هرچهبیشهتر،بهتهر"باشهد،مهدلآرمهانی مسهئله
بهصور زیراست:




خطیسازی مدل
بهعلتار یکمتغیربهاینریدریهکمتغیهرصهحیحدر
قسمتاولعبار ()9درتابعههد اول،مهدلغیرخطهی
اسههت.بههامعرف هیی هکمتغی هرصههحیحکمک هیوچنههدین
یشود  .]21متغیهرکمکهی
یسازیم 
محدودیت،مدلخط 

بهههصههور 
 FOA pmt  FF pmt  OAتعریههفوعبههار  9
عبار  48بازنویسی ومحدودیتهای 49تا52بههمنظهور
یشود.
یسازیبهمدلغیرخطیبا ااافهم 
خط 
()48
()49
()50
()51
()52



     PP ptFOA pmt    COBOB 
t pm

  COCOC    CODOD    COEOE 

   COF OF 
  FOA pmt  FF pmt  M (1  OA)  p ,m ,t
  FOA pmt FF pmt M (1OA )  p ,m ,t
  FOA pmt M OA  p ,m ,t
  FOA pmt 0,integer  p ,m ,t

 



n

Min  i d i d i  i ei ei 


i 1 

s.t

 hk (X )  ( or  )0

k  1, 2, ..., q





i  1, 2, ..., n



f i (X )  d i  d i  y i


y i  e i  e i  g i .max

i  1, 2, ..., n

g i .min  y i  g i .max

i  1, 2, ..., n

   
d i , d i , ei , ei  0

i  1, 2, ..., n


درمدلبا   i ،نشاندهنهدۀوزن(اهمیهت)انحرافها 
مثبتومنفیآرمان  iام y i ،یکمتغیرپیوستهبامحهدودۀ
  i ، g i .min  y i  g i .maxوزنمجموعانحرافا مثبهت




ومنفیمتغیر 𝑖𝑦ازحدسطوحانتظار d i ،و  d iانحرافها 




مثبتومنفیاز  e i ، f i (X ) y iو  e iانحرافا مثبهتو
منفیاز  y i  g i .maxهستند.
باتوجهبهتوایحا یادشده،مدلبرنامهری یآرمهانی
چندگ ینهایاصالحشدۀمسئلۀتحقیقحااربهصور زیهر
یشود.
فرمولبندیم 
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 d 1 d 1
1min 





1max f

  
 d 2 d 2

f
2max
2min 


 
f

  
 e 2 e 2
2max f 2min 


 
 f


()54
()55
()56
()57
()58
()59
()60
()61
()62
()63
()64

1max f


 
f


()53

1


 
f

3

Min f

  
 e 1 e 1
1min 






1

2
2




 f 1d 1 d 1 R 1
 
 R 1e 1 e 1 f 1max
 f 1minR 1f 1max


 f 2d 2 d 2 R 2
 
 R 2e 2 e 2 f 2max
 f 2minR 2f 2max
1max

f 1f

1min

f 1f

2max

f 2f

2min

f 2f

d 1,d 1,e 1,e 1,d 2 ,d 2,e 2 ,e 20

بهعالوۀتوابع  f 2 ، f 1وتمامیمحدودیتهایمدلارائه
شدهدربخشتشریحمسئلهااافهمیشود.

عقبزنجیره،درسهنقطۀتهران،مشههدواصهفهانلحهاظ
شدهاند.شکل3نقشۀزنجیرۀتأمینیراکهبهعنوانورودی
یدهد تادرمراحلبعدی،
یشود نشانم 
بهمدلپیشنهادم 
جوا بهینهراارائهدهد.
درجریانروبهجلو،دونوعمحصول ستیکخودروی
سواریو ستیککامیونودرجریانروبهعقهب،دونهوع
محصولپودر ستیکوفو دوجهوددارنهد.ازپهودرکردن
یکتنتایرفرسوده،حدود0/6تنپودر ستیکو0/4تن
یشود.بااحتسا وزنتقریبیهرتایرمعهادل
فو دتهیهم 
4کیلوگرم،توس ماتریس  MM p کهپهیشتهرتعریهف
شدمقدارجریانروبهجلویزنجیهرهکههبرحسهبتعهداد
حلقهاستبهمقدارجریانروبهعقبکهبرحسبتناست
ارتباطدادهمیشهود.همچنهین،مسهئلهدردودورۀزمهانی
یشود.
کسالهبررسیم 
ی 
 0.004 0.6 0.4  0.0024 0.0016

 MM p
همۀمحاسبا بااستفادهازالگوریتمشاخهوکهراندر
نههرمافهه ارلینگههو9رویرایانههۀشخصههیپردازشههگر3/1

گیگاهرت با6گیگابایت حافظۀداخلهیدروینهدوز 7اجهرا
شدهاست.

مطالعة موردی
طبقگ ارشهایوزار صنعتومعدنایران،بهازایهر8
تا 9نفهر،یهکخهودرودرکشهوروجهوددارد.میه انتهایر
کیلوگرمبهازایهرنفردرسالاست

فرسودۀتولیدشده3/6
کهاینمقدارباجمعیتکنهونیکشهورمعهادلتقریبهاً15
میلیونحلقهیا 60ه ارتنتایرفرسودهاسهت.همچنهین،
ییابد .]23
اینمقداردرهرسال2درصداف ایشم 
طبقتوایحا مطرحشهده،ازمیهان پرجمعیهتتهرین
شهرهایکشورتعدادینقاطکاندیدبرایاحداثتسهیال 
بهعلتتولیهد بیشهترین مقهدارتایرههایفرسهودهانتخها 

یشهوند.نقهاطکاندیهدبهرایاحهداثمراکه جمهعآوری،
م
شهرهایتهرانومشهد،مراکه ترکیبهیجدیهد،شههرهای
اصفهانومشهدومراک بازیافت،شهرهایتهرانواصفهان
درنظرگرفتهشدهاند.همچنین،مشتریاندرجریهانروبهه
جلویزنجیره،درهشتنقطۀتهران،مشهد،اصفهان،بابل،
تبری ،بوشههر،اراکورشهتومشهتریاندرجریهانروبهه





شکل  .3نقشة شبکة زنجیرة موردبررسی
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درجوا بهینه،یکمرکه جمهعآوریدرتههران،یهک
مرک هیبریددرمشهد،دومرک بازیافتدرشهرهایتهران
واصفهاناحداثشدندوهردومرک توزیعدرجوا بهینه
بهمراک ترکیبیتبدیلشدند.مقادیربهینۀتوابعههد در
جدول1وهمچنهینگ ینههههایCRMایکههدرجهوا 
یتواننداجراشونددرجهدول2آوردهمهیشهود.در
بهینهم 
وبازیافتآوردهمیشود.

جدول3نی مقادیربهینۀتولید


جدول .1جواب بهینة توابع هدف

تابعهد   f 1

1281193000

تابعهد   f 2

0/05333

تابعهد   f 3

0/172471

غیرفعال
فعال
فعال

ینۀOA

گ
گ ینۀOB
گ ینۀOC

دربخههشهههایپیشههیندرمههدلبرنامهههریه یآرمههانی
چندگ ینهایاصالحشده ازارایبیبهاعنهوان   iاسهتفاده
شدهاستکهوزنانحرافها مثبهتومنفهیآرمهانiامرا
یدههد.ایهناهرایببهاتصهمیمتصهمیمگیرنهده،
نشانمه 
یشهودومقهدارآنتهأثیر
بهصور ورودیبهمهدلدادهمه 
مسهههتقیمبهههرجهههوا بهینهههۀمهههدلدارد.درنتیجهههه،
تصمیمگیرندگانبایدبهاآگهاهیکامهلازنحهوۀاثرگهااری
مقادیرمختلفاینوزنهابهرجهوا بهینهۀمهدل،ارقهامی
کامالًمناسببهاینارایباختصا دهند.ازایهنرو،اثهر
تغییرا هریکازوزنهایتوابعبرجوا بهینۀتابعههد 
حداقلسازیانحرا ازآرمانهابررسیشدهاست.برایاین

کارباتخصیصمقادیرمختلهفبهه  1و   2مهدلآرمهانی
چندینباراجراشدهاست.




جدول  .2جواب بهینة گزینههای  CRMای

گ ینۀOD
گ ینۀOE
گ ینۀOF
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فعال
فعال
فعال

جدول  .3مقادیر بهینة تولید و بازیافت

متغیرتصمیم

شهر

مقدارتولیددرمرک تولید

تهران
تهران

مقدارتولیددرمراک بازیافت
اصفهان

محصول

دورۀاول

دورۀدوم

سواری

3600000

3600000

کامیون

1100000

1100000

پودر ستیک

7503

7653

فو د

5002

5102

پودر ستیک

3000

3150

فو د

2000

2100



شکل4یک نمایشگرافیکیازمقادیرجوا بهینههای
،بهازایمقادیرمختلف 1
یکند 
 fاختیارم 

استکهتابع
کهازعددین دیکبهصفرشروعوبهعهددین دیهکبهه
یشود.مقدارانحرا ازآرمانهادرشرایطیکهه
یکختمم 
3

بهاثرتغییرا نشاندادهشده،تصمیمگیرندگانبهادقهتو
آگاهیبیشتریبهتخصیصوزناهمیتتوابعب ردازند.

 1دردوبازۀ0/5-0/25و0/9-0/85قهرارگیهرد،زیهاد
است.اینامربهتصمیمگیرندگانبرایتعیینکهردنمقهدار
وزناهمیتتابعاولکمکمیکند.ازآنجاکهجمعارایب
برابههریههکاسههت،اثههروزنتههابعدومبههرمیهه انانحههرا 
قابلپیشبینیاست،بدینصور کهاگهرمقهدار   2دردو

بازۀ0/15-0/1و0/75-0/5قرارگیرد،میه انانحهرا از
یشودبهاتوجهه
آرمانهااف ایشمییابد.درنهایت،توصیهم 

شکل  .4اثر تغییر ضریب  1بر

تابع f 3
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نتیجهگیری
دراینپژوهش،تصمیما راهبردیوتاکتیکیخودزنجیره
بهااافۀتصمیما مربوطبههمفههوممهدیریتارتبهاطبها

منظورمشتریمحورکردنزنجیره،باههد بهرد

مشتری،به
درفضایرقابتیواقعهیبههصهور ریااهیمهدلنویسهیو
بهصور هم مانبررسیشدند.مدلارائهشدهبرایزنجیرۀ
تأمینصنعتبازیافتتایرفرسودهدرکشهور،بهاتوجههبهه
فعالبودنبخشروبهجلویزنجیره،یعنی تولیدومصهر 
تایراست،بدینصور کهبابررسهیزنجیهرۀروبههجلهوی
موجود،بهبودعملکردآنصور گرفتهوبهمنظهوراجهرای
فعالیتهایبازیافت،طراحیبخهشروبههعقهبزنجیهرهو
ارچهسازیکلزنجیرهانجامگرفتهاست.

درنهایتیک
ارائهههشههدهدرایههنتحقیههق،اهههدافیماننههد
مههدل 
نههایمتغیهر
بیشینهسازیسودکهازکمکردنمجموعه ی 
تأمینوتولید،بازیافت،راهانهدازیتسههیال ،حمهلونقهل،
نههایCRMای
یبهتعویقافتادهوگ ی 
نگهداری،سفارشها 
ازمجموعدرآمدهایحاصلازفروشمحصو درجریهان
یشود،بیشینهسازیمی ان
روبهجلووروبهعقبحاصلم 
بازگشتمحصهو فرسهودهکههازطریهقبیشهینهکهردن
وکمینهکردناختال 

یپایرد
راایتمندیمشتریانجامم 
یکنهد.
هریکازتوابعهد ازمقدارآرمانیخودرادنبالم 
مدل بامفرواا اساسیماننهدمحهدودیتظرفیهتبهرای
تمامیتسهیال ،امکانتبدیلمراک توزیعموجودبهمراک 
ترکیبی،بهصور چنددورهایوچندمحصولهدرنظرگرفتهه
شدهاست.
بهمنظوراعتبارسهنجی مهدل،تحلیهل حساسهیتههایی

دادهههای
صور گرفت.نتایجمحاسهباتیازیهکمجموعهه 
یدههدطهرحبازیافهت سهتیکفرسهودهدر
واقعینشانم 
یشودبسیارسودآوراسهت
کشورکهصنعتینوپامحسو م 
یتواندمفهوممدیریتارتباطبهامشهتریرا
ومدلنهاییم 
ههصههور یک ارچهههوهم مههانبههاتصههمیما راهبههردیو
به 
تولیههدیبههااسههتفادهازرویکههردبرنامهههریهه یآرمههانی
چندگ ینهایاصالحشهده درنظهربگیهرد.همچنهین،نتهایج
یدهد باتوجهبهمی اناهمیتدوهد سهودآوری
نشانم 
یتهوانبها
وراایتمندیمشتریبرایمهدیرانزنجیهره،مه 
تخصیصارایبمناسببهتوابعهد ،بهتبادلبهینهبین
ایندوهد اصلیبرایسازماندستیافت.
مواوعا زیربهمنظورادامهۀتحقیهقحااهرپیشهنهاد
یشود:
م
درتحقیقحاار،بهعلتنبودداده ورگرسیون،تهابع


می انبازگشتمحصو کهخهودتهابعیازراهایت
مشتریاستودرتابعهد دومآوردهشهدهاسهت،
بهصور تخمینیوخطیدرنظرگرفتههشهدهاسهت.
دستآوردنتهابعدقیهقمیه انبازگشهتازطریهق
به 

روشهههای
طراحههیپرسشههنامهههها،مصههاحبهودیگههر 
جمههعآوریاطالعهها ازمشههتریاندربخههشCRM

یشود.
بهمنظوربهبوداینبخشازمدلتوصیهم 

 بررسیشرای صنایعبازیافتنوپایدیگردرکشهورو
آنها.
مدلنویسیبرایبهبودوتوسعۀ 

مههتگههااریو
 تلفیههقمبههاحثیدیگههرهمچههونقی 
مسیریابیوسیلۀنقلیهبامسئلۀموجود.
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