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چكيده
در این پژوهش ،برنامهریزی تولید و کنترل میزان موجودی به عنوان عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول از
مصرف کنندگان به تولیدکنندگان ابتدایي در جریان بوده و از آنجاکه عامل مقدار اقالم قابل بازیافت و انهدامي محصوالت برگشتي ،پیوسته در شرایط
عدم قطعیت و احتمالي قرار دارند ،بنابراین ميبایست مدلي طراحي شود که قادر به تامین سفارشات رسیده مشتریان با حداقل زمان تاخیر و با
انعطافپذیری باال و حداقل هزینههای زنجیره تامین باشد.
پژوهش حاضر در صدد است با طراحي مدل ریاضي چند هدفه و بهینهسازی آن به گونهای عمل نماید که هزینه موجودی و تولید ،میزان ضایعات و
مدت زمان فرآیند بر روی محصوالت برگشتي حداقل گردد و در نهایت رضایت مشتریان و سودآوری سازمان را به حداکثر برساند .مساله برنامهریزی
تولید و کنترل موجودی پژوهش به دلیل قرارگیری در گروه مسائل ،NP-Hardبا روشهای گرادیان مبنا به راحتي قابل حل نبوده و از این رو الگوریتم
ژنتیک برای حل مدل ریاضي آرماني – فازی پژوهش استفاده شده است.
كلمات كليدي :زنجیره تامین معکوس ،برنامهریزی تولید ،کنترل موجودی ،برنامهریزی آرماني ،الگوریتم ژنتیک.
 -1مقدمه

در آنها و یا کااهش انارژی و آلاودگي ناشاي از حمال محصاوالت را نیاز
مي توان بخشي از لجستیک معکاوس تحات عناوان " لجساتیک سابز"1
دانست .الزم به تاکید است که لجستیک معکوس به ماهیات هار صانعت
بستگي دارد؛ اما آنچه که مسلم است ،هزینههای مربو به آن رقام قابال
توجهي از هزینههای هر صنعت را به خود اختصاص ميدهد .به طور کلي،
لجستیک معکوس در صنایعي که ارزش محصوالت بسیار بااال اسات و یاا
درصد مرجوعيها رقم قابل توجهي را نشان ميدهاد از اهمیات بیشاتری
برخوردار است .تحلیال هاا نشاان ماي دهاد کاه در حادود  05درصاد از
محصوالت در طول فرایند ساخت نیاز به دوبارهکاری و اصاالح دارناد کاه
مجموع این بازگشتها ،هزینههای سنگیني برای موسسات تولیدی در پي
خواهد داشت .با دانستن این موضوع کاه هزیناه پاردازش یاک محصاول
مرجوعي ممکن است دوتا سه برابر هزینه حمل و نقل بیروناي آن باشاد،
بیشتر به اهمیت و ضرورت توجه باه مقولاه زنجیاره تاامین معکاوس در
صنایع پي برده ميشود.
باتوجه به سازماندهي مجدد وسیع فرآینادها و سااختارهایکساب وکاار،

مدیریت لجستیک معکوس و زنجیرههای تامین حلقه بسته ،یکي از جنبههاای
مهم و حیاتي هر کسب وکاری بوده و متضمن ساخت ،پخاش خادمات و
پشتیباني از هر نوع محصولي است .در عصر کنوني تجارت که چرخه عمر
محصوالت هر روز کوتاهتر و کوتاهتر مايشاود ،سیاساتهاای برگردانادن
محصول با زمانهای پاسخگویي سریع و خدمات مشتری تعریا شاده و
تاکید بیشتری بر مدیریت بازگشت ،تغییر شکل و ذخیره دوباره کاالهاای
تمام شده وجود دارد .قوانین دولتي جدید و قوانین سبز که به بازگرداندن
و از رده خارج کردن مواد زاید الکترونیکي و دیگر مواد خطرناا مرباو
است نیز مدیران و سطوح باالی مسوؤل امور لجستیک فرآیندهای زنجیره
تامین را وادار ميسازد ،نگااه نزدیکتاری باه فرایناد لجساتیک معکاوس
بیندازند .گرچه فعالیتهای زیادی را ميتوان در قالب لجستیک معکاوس
در نظر گرفت؛ اما برخي از اهم فعالیتهای لجستیک معکوس کاه عمادتا
به طور اختصاصي در این حوزه مطارح اسات ،عباارت اسات از :تعمیار و
تعویض ،نوسازی محصول ،ساخت مجدد ،بازیافت ،فروش مجدد و استفاده
مجدد .لجستیک معکوس تنهاا باه اساتفاده مجادد یاا بازیافات محادود
نميشود؛ بلکه طراحي مجدد بستهبندیها به منظور استفاده کمتر از مواد

* rezaehteshamrasi@gmail.com
1- Green Logistic

1

عباس طلوعي اشلقي و همکاران /طراحي مدل ریاضي برای بهینهسازی فرآیند برانامهریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

مفهوم مدیریت زنجیره تامینکنندگان 1از اهمیت خاصي در سه دهه اخیر
برخوردار گردیده است .مدیریت زنجیاره تاامین باه عناوان یاک رویکارد
یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کاال ،اطالعات و جریان پولي
و توانایي پاسخگویي سریع به شرایط محیطاي اسات] [4و تعیاین تعاداد
تامینکنندگان و نیز یافتن روشي برای بهترین رابطه با تامینکنندگان ،از
مهمترین مطالب مطرح شده در زنجیره تاامین در تحقیقاات و مطالعاات
سالیان اخیر است .مدیریت زنجیره تامینکنندگان ،یک رویکرد سیستمي
فراگیر برای اداره جریان کامل اطالعات ،مواد و خدمات از تامینکنندگان
مواد اولیه ،کارخانهها و انبارها باه مشاتریان و مصارفکننادگان اسات و
مدیریت زنجیره تامینکنندگان را استفاده از انواع رویکردها برایانسجام و
یکپارچگي مفیاد و ماوثر (تاامینکننادگان ،تولیدکننادگان ،انباردارهاا و
مشتریان) بهگونهایکه فرآورده ما را به :میازان مناساب ،مکاان مناساب،
زمان مناسب ،هزینه مناسب ،خادمات مناساب و رضاایتبخاش تولیاد و
توزیااع شااوند ،بیااان مااينماینااد [8].و عواماال کلیاادی ماادیریت زنجیااره
تامینکنندگان شاامل اطالعاات ،ارتباطاات ،همکااری ،قابلیات اطمیناان،
برنامهریزی تقاضا ،برنامهریزی عرضاه ،تولیاد ،انباارداری ،حمال و نقال و
بهینهسازی شبکه زنجیره تامین ميباشند [4].قابلیتهای تامینکننادگان
از دیدگاه تولیدکنندگان باتوجه به شرایط آنها تا حدودی ميتواند متغیار
باشد ولیکن از معیارهای زیر ميتاوان در شارایط عماومي بارای انتخاا
تامینکنندگان استفاده کرد :کیفیت (درصد قابل قبول و در حد استاندارد
تولیدات)؛ قیمت (با حفظ کیفیت ،قیمت پایینتر برتار اسات)؛ پاساخ باه
سفارشات خاص (درصد پاسخگویي به سفارشات)؛ عملکرد حمل (درصاد
به موقع بودن حملها)؛ پاسخ به مشکالت (درصد پاسخگویي به مشکالت
ایجاد شده بر سر راه سفارشاات داده شاده)؛ برناماه ذخیارهساازی بارای
پاسخگویي به سفارشات احتمالي کارخانه؛ ثبات قیمتها؛ نزدیکي(فاصله)
به کارخانه و سهولت در سفارش اقالم مورد نیاز.
یکي از موانع محتمل در دستیابي به سیساتمهاای متعاالي مادیریت زنجیاره
تامین ،توافقات زیادی است که در زنجیره تامین مورد نیااز اسات و مايتواناد
هزینه تغییر شرکا را به عواملي بازدارناده تبادیل کناد .بادین ترتیاب زنجیاره
تامین به صورت ساختاری نسبتا ثابت در ميآید که نميتواناد از فرصاتهاای
بازار به قدرکافي (با شیوه انعطافپذیری) بهرهبرداری نمایاد .مادیریت زنجیاره
تامین ميتواند برای شرکت مزیت رقابتي فراهم آورد و اشتیاق شرکت را بارای
همکاری و رقابت افازایش دهاد .محماد وهاو ( ) 1555ساه عامال اصالي
وکلیدی در هزینه زنجیره تامین را هزینههای موجاودی (نگهاداری ،کمباود و
پس افت ،خرید و سفارش) ،راه اندازی و حمل و نقل بیان مينمایناد [12].باا
مطالعه کتب و مقاالت سایرین ميتاوان هزیناههاای توزیاع ،عملیاات ،خارده
فروشي ،سطح خدمات و انبارداری را به هزینههای فوق اضافه نمود.
پژوهش حاضر در  0بخش شامل :بخاش اول مقدماه ،بخاش دوم مبااني
نظری و ادبیات پژوهش ،بخش سوم معرفي مدل پژوهش ،بخاش چهاارم
پیادهسازی مدل پژوهش در شرکت صنعتي پالستیکسازی البرز و بخش
پنجم نتایج و پیشنهادهایي برای مطالعات آینده تنظیم شده اسات .روش

پژوهش دارای دو رویکرد توصایفي -مادلساازی ریاضاي اسات .از نظار
جمعآوری اطالعات جهت دستیابي به ادبیات و پیشینه تئوریک موضاوع،
پژوهش توصیفي است .در این پژوهش برای جمعآوری دادههاای مرباو
به هزینه ،آلودگي محیط زیست ،میزان انباشته و موجاودی از روشهاای
مصاحبه و برای مدلسازی برنامهریزی تولید و کنترل موجاودی شارکت
مورد مطالعه از مطالعهی میداني استفاده گردید.
 -2مبانی نظري و ادبيات پژوهش

در شکل عمومي و سنتي ،تولیدکنندگان کاالها و اقالم در قبال کاالهاای
خود پس از توزیع و مصرف توسط مصرفکننادگان ،های گوناه احسااس
مسوؤلیتي نميکنند و تعهدی را در قبال تولیدات توزیع شاده و مصارفشاده
خود نميپذیرناد .اماا اماروزه حجام محصاوالت تولیادی مصارف شاده،
خسارات قابل مالحظهای را در جهت تخریب محیط زیست به بار آورده و
همگان اعم از مصرفکنندگان و مسوؤالن نگران وضاعیت محایط زیسات
خود هستند و با دغدغه فراوان ،روند رو به بهبودی را برای وضعیت محیط
زیست دنبال ميکنند .مدیریت لجستیک معکاوس 1حاوزه کوچاک ولاي
مهمي از زنجیره تامینکنندگان امروزی است و این اجازه را باه مادیریت
شرکتها ميدهد که کاالها و مواد اولیه برگشاتي را باه عرضاهکننادگان
بازگردانند و برای حفظ تداوم و هماهنگ کردن فعالیتهای تولید و توزیع
و جلوگیری از توق عملیات به سبب کمبود موجودی و نیز قابل استفاده
نمودن اقالم و کاالهای برگشتي؛ خطمشيها ،نظامها و روشهایي را اتخاذ
نمایند تا مجموع هزینههای مرتبط با زنجیره تامین را کاهش دهناد[14].
از شرو بسیار مهم در بازیافت 4و مصرف مجدد 0کاالها و اقاالم تولیادی
در زنجیره تامین معکوس"،جداسازی اقالم قابل استفاده و اقالم غیر قابال
استفاده" از یکدیگر است .اقالم قابل استفاده مايتوانناد باه عناوان یاک
جایگزین مناسب برای تامین قطعات سفارش داده شده مورد استفاده واقع
شوند ،چرا که بسیاری از عدم اطمینانها و نارضاایتيهاا ناشاي از رابطاه
مستقیم محصوالت عودتي و برگشت داده شده با زمان ،کیفیت و کمیات
کاالها ميباشد که با جایگزین کردن اقالم قابل استفاده کاالهای برگشتي،
عالوه بر صرفهجویي در هزینههاا ،در ابعااد مختلا دیگار نیاز مايتاوان
رضایت مصرفکننده را کسب نمود و ایان امار مساتلزم پایاهریازی یاک
سیستم برنامهریزی قوی در امر تولید اسات .در زنجیاره تاامین معکاوس
برای تفکیک بهتر اقالم برگشتي از حیث قابل استفاده بودن یا نبودن باید
انباری را داخل انبار ،برای "اقالم برگشتي قابال اساتفاده" و نیاز انبااری
برای " اقالم برگشتي غیر قابل استفاده" فراهم نمود .سپس باا توجاه باه
نوع کاال و اقالم برگشتي و برحسب درجاهبنادی مراحال مختلا بهباود
مستمردر زنجیره تامین معکوس جای داده شود تا در صاورت امکاان باه
زنجیره تامین بازگردد .پیادهسازی و مدیریت زنجیره تاامین معکاوس باه
یک شرکت مستقل با سرمایه گذاری بسیار زیاد نیاز دارد .بنابراین هر گام
زنجیره تامین معکاوس باه مقادار قابال تاوجهي سارمایه ،از جماعآوری
ضایعات تا از بین بردن محصول نهایي احتیاج دارد.
3-Reverse Logistic Management
4 - Recycle
5 - Reuse
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جدول ( :)1تقاوتهاي لجستيك مستقيم و معكوس
تفاوتهاي لجستيك مستقيم و معكوس
لجستيك معكوس

لجستيك مستقيم

پيشبيني سخت و دشوار است.

پيشبيني مرتبط با جريان مستقيم است.

يك نقطه توزيع

نقاط توزيع فراوان

كيفيت محصول يكنواخت نيست.

كيفيت محصول يكنواخت است.

بسته بندي محصول آسيب ديده است.

بسته بندي محصول يكنواخت است.

مسير مقصد روشن و شفاف نيست.

مسير مقصد روشن و شفاف است.

وضعيت روشن و شفاف نيست.

وضعيت روشن است.

قيمت گذاري به عوامل بسياري وابسته است.

قيمت گذاري مرتبط و يكنواخت است.

سرعت اغلب به عنوان يك اولويت محسوب نميگردد.

سرعت داراي اهميت بسيار زيادي است.

هزينه هاي معكوس كمتر به صورت مستقيم قابل

هزينه هاي توزيع مستقيم به آساني قايل

مشاهده است.

مشاهده است.

چرخه عمر محصول بسيار پيچيده است.

چرخه عمر محصول قابل مديريت و ساده است.

مديريت موجودي ثابت و پايدار نيست.

مديريت موجودي ثابت و پايدار است.

مذاكرات به وسيله عوامل بسياري پيچيده ميگردند.

مذاكرات مابين جريانهاي مستقيم متعدد صورت ميپذيرد.

بازاريابي بوسيله عوامل متعددي پيچيده ميگردد.

روشهاي بازاريابي به خوبي شناخته شدهاند.

امكان مشاهده فرآيندها به آساني نيست.

امكان مشاهده فرآيندها مشهود و سهل است.

سیستامهای برنامهریزی وکنترل تولید لجستیک معکوس به علت داشاتن
خصوصیاتي مانند باز نمودن قطعات ،2پردازش مجدد 7و سااخت دوبااره
محصوالت قابل احیا 3دارای پیچیدگيهای منحصر به فردی هستند .عالوه
بر این ميتوان برخي عدم قطعیتهایي را نیز در این گونه مدلها در نظار
گرفت که باعث پیچیدگي بیشتر ميگردد[7].
به اعتقاد جاکو و چایس ( )1558شارکتهاا تاالش مايکنناد باه طاور
همزمان اثربخشي و کارآیي خود را با برقراری تعادل ما بین هزینه وکیفیات
و نیز قیمت و خدمات مشتریان حداکثر نمایند و هدف نهایي آنهاا نیال باه
مزیت رقابتي و ساودآوری بلندمادت در زنجیاره تاامین مساتقیم و نیاز در
سیستم لجستیک معکوس است .بانومیونگ و همکاران()1558کاربرد مفهوم
نا  -چابک در فرآیند زنجیره تامین معکوس را مطالعه نمودند و ترکیباي از
پارادایمهای نا و چابک و تاثیر آن در ارتبا با زمان و هزینه را باا تمرکاز
بر فرآیند بازگشت محصول از مشتریان به خدمات مرکزی ارائه نمودناد .باه
باااور تااایبن و راجاارز( )1333ضااایعات خطرنااا و غیرخطرنااا شااامل
محصوالت مصرفشده و خسارتدیاده ،تااریخ مصارف گذشاته ،موجاودی
فصلي یا اضافي ،مواد بستهبندی ،ضایعات تولید و پسماندهای دیگر اسات و
آنها مادل زنجیره تامین معکاوس متمرکز را به منظور حداقاال سااختن
هزینههای حمل و نقال و فرآیند از طریق صارفهجاویي اقتصاادی معرفاي
نمودند [10].بلک برن و همکااران( )1554مادل زنجیاره تاامین معکاوس

از سوی دیگر اکثر شرکتهاا ،محصاوالت برگشاتي تجااری بارای انجاام
تعمیرات و بازیافت را یک اقدام غیرضروری ميپندارند .از این رو زنجیارههاای
تامین معکوس برای حداقل ساختن هزینه محصاوالت برگشاتي طراحاي
گردیدهاند .زنجیره تامین معکوس نه تنها جریان مواد اولیه از عرضهکننده
و تولیدکننده به مشتری نهایي بلکه جریاان ماواد از محصاوالت اساتفاده
شده توسط مشتری به تولیدکننده و عرضاهکنناده را باه منظاور کااهش
آلودگي محیط زیست را نیز در برميگیرناد .زنجیاره تاامین مساتقیم باا
زنجیره تامین معکوس در برخي مشخصهها مانند پیشبیني تقاضا ،نقاا
توزیع ،کیفیت محصاول و بساتهبنادی تفااوت دارد .بناابراین الزم اسات
زنجیره تامین معکوس بوسیله استراتژیهایکسب وکار متفاوت از زنجیره
تامین مستقیم عمل نماید [18].جدول ( )1تفاوت زنجیره تامین مستقیم
و معکوس را نشان ميدهد.
به منظور برنامهریزی تاکتیکي تولید ،بسیار مفید و مثمرثمر خواهاد باود
که بین زمانبندی و برنامهریزی تمایز قائل شویم .در فعالیت برنامهریازی،
برنامهریزی یکپارچه و تخصیص مقادیر تولید ناخالص به کارخانجات و یاا
خطو تولیادی را داریام .همچناین تصامیمات ظرفیات یکنواخات مانناد
تخصیص کار به پیمانکاران دست دومي واجد شرایط یا خطو تولیدی فعاال
را نیز بررسي مينمائیم.
اما شایان ذکر است که تصمیمات متوالي را در برنميگیرند .چارچو های
زماني نمونه برای این نوع از فعالیت باکت زماني هفتگي 8-2،ماه باه درازا
ميانجامد .به هر جهت برخي سازمااانهاا ماهیاناه یاا باکاتهاای زمااني
برنامهریزی روزانه را استفاده مينمایند[14].
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غیرمتمرکز با هدف کاهش زمان تاخیر در جریاانهاای برگشاتي و زنجیاره
تامین پاسخگو در مقابل تغییرات را مطالعه نمودند و تاثیر زماان و هزیناه را
بر روی فرآیندهای توزیع ،حمل و نقل ،کنترل موجودی و برنامهریزی تولید
با تمرکز بر فرآیند محصوالت مرجوعي از مشتری نهایي به عرضاه کنناده و
بالعکس را ارائه کردند .پراهینسکي وکوچاباسگلو( )1552بر روی فعالیتهای
حمل و نقل ،انبارداری و مادیریت موجاودی تمرکاز نمودناد در حااليکاه
مطالعات پیشین هماهنگي و همکااری باا کاناال شارکای اضاافي را ماورد
مطالعه قرار دادند .مساله اندازه انباشته ظرفیت تک محصولي 15،یک مسااله
 NP-Hardمحسو ميگردد .چن و تری نشاان دادناد کاه مسااله انادازه
انباشته ظرفیت چند محصولي نیز جزو مساائل NP-Hardاسات .مااتس و
همکاران نیز نشان دادند که یافتن جوا موجه برای مسااله انادازه انباشاته
ظرفیت تک محصولي با زمانهای راه اندازی  NP-hardاست .با توجاه باه
نتایج این تحقیقات توسعه روش حل بهینه موثر برای این مساله غیرمحتمل
به نظر مي رسد .شاید به همین دلیل باشد کاه پاژوهش بار روی توساعه
روشهای حل ابتکاری این مساله ،توجه بسیاری از پژوهشگران را باه خاود
جلب نموده و مطالعات جالب توجهي در این حوزه صاورت پذیرفتاه اسات.
نظر به اینکه مساله اندازه انباشته ظرفیت تکمحصولي مساالهایNP-hard
است ،بنابراین بیشتر روشهای ارائه شده برای حل آن نیاز از ناوع ابتکااری
ميباشند .استفاده از تکنیکهای بهیناهساازی مانناد الگاوریتم ژنتیاک در
انتخا ویژگيها و بهینهسازی فرآیندها در زنجیره تامین معکوس ميتواناد
مفید واقاع شاود .الگاوریتم انتخاا ویژگاي ممکان اسات در بهیناه محلاي
(موضعي) گیار کنناد و از طارف دیگار تعامال باین ویژگايهاا را در نظار
نميگیرند و فرض ميکنناد رواباط باین ویژگايهاا خطاي و مساتقل از هام
ميباشند .همچنین این الگاوریتم تنهاا برخاي از معیارهاا را بارای انتخاا
ویژگي استفاده ميکند .الگوریتمهای ژنتیک در یک زمان باا مجموعاهای از
راهحلها کار ميکنند ولي الگوریتمهاای حریصاانه نیساتند .الگاوریتمهاای
استنتاج ،حریصانه راه حل جزیي را در هر مرحله بررسي ميکنند .الگاوریتم
ژنتیک به علت اینکه به صورت هدفمند از احتماالت استفاده مايکنناد ،در
بهینه محلي کمتر اتفاق ميافتند .نقا ضع الگاوریتم ژنتیاک در سارعت
کم آن و اینکه عملگرهای آن به صورت سنتي عمل کرده و سعي نميکنناد
تا در نتایج الگوریتم بهبودی حاصل شاود و اصاطالحا کاور 11هساتند[18].
یکااي از محاادویتهااای الگااوریتم ژنتیااک ،در کااد کااردن مساااله اساات و
محدودیت دیگر ،عدم ارائه نقطه بهینه در حل مساائل مايباشاد .الگاوریتم
ژنتیک ميتواند به جستجوی چندین نقطه در فضای راه حل بپردازد ،بادون
اینکه نیاز به جستجوی جامع و کلي باشد .الگوریتم ژنتیک چندین نقطاه را
در نظر ميگیرد و در بهینهسازی محلي گیر نميکند [15].برخي مزیتهای
استفاده از الگوریتم ژنتیک در این پژوهش شامل موارد زیر است:
-1انعطافپذیری در نمایش تابع طبقهبندی  -1ميتاوان تاابع برازنادگي
متنوعي در طبقه بندی باه وجاود آورد [11].بسایاری از مساائل دنیاای

واقعي نیازمند بهینهسازی چندین تابع هدف به صورت همزمان اسات ،در
اکثر موارد این توابع در رقابت باا یکادیگر و یاا باه صاورت معکاوس و
ناسازگار ميباشند .بهینهسازی مسائل با تابعهای هدف چندگانه ناسازگار
با یکدیگر مانند هزینه و کیفیت ،جوا بهینه منحصر باه فاردی ندارناد،
بلکه دستهای از جوا های بهینه را تعیین ميکنند .در واقاع ایان دساته
جوا های بهینه دیگر جوا ها را تحت پوشش قرار ميدهند ،برای مادل
کردن و حل مساله به تخمین پارامترهای مساله نیاز است .بارآورد مقادار
پارامترها درعمل با مشکالتي همراه است ،چرا که عوامل غیر قابل اندازهگیاری
نظیر هزینههای کمبود موجودی و پسافت (هزینه تساریع بارای جباران
دیرکرد در بارآوردن تقاضای مشتری ،نارضایتيمشتری ،زیان ناشي از لغو
درخواست مشتری ،هزینههای نامرئي مانند از دست رفتن اعتبار و توق
خط تولید) برنامهریزی تقاضا ،اطالعات ،پاسخ به مشکالت ،انعطافپذیری
و  ...بر فرآیندهای زنجیره تامین معکوس تاثیرگاذار اسات .تعیاین مقادار
عوامل غیر قابل اندازهگیری توسط افراد متخصص صاورت مايگیارد و از
آنجا که افراد متخصص بیشتر تمایل دارند که نظرات خاود را باه صاورت
نسبي و یا گزارههای بیاني مطرح کنند تا اینکه در مورد آنهاا باه صاورت
قطعي اظهار نظر نمایند ،این موضوع سبب ميشود که بکاارگیری تئاوری
مجموعه های فازی در مدل کردن تابع تغییر فرآیندها در زنجیره تامین بر
افزایش کاربرد آن در دنیای واقعي بیفزاید .در این راستا یک تابع که نار
افزایشي آن بصورت فازی است برای مساله در نظر گرفته مايشاود .تاابع
برازش الگوریتم ژنتیک هر راهحل داوطلب و کروموزوم را ارزیابي نموده تا
مشخص کند چگونه با توجه به اهداف مطلو (افازایش رضاایتمنادی و
خشنودی مشتریان و کاهش هزینهها) ایفای نقشکناد .اطالعاات ماورد
استفاده نیز مشخص مينمایند که کدام راه حل را قبول یا رد کنناد .ایان
تابع برازش است که نهایتا برازندگي و سازگاری جوا هاا را باا توجاه باه
میزان تابع هدف قضاوت مينماید] [1استراتژی تکامل نیز یاک الگاوریتم
ژنتیک را تعری ميکند که چگونه راهحلهاای جدیاد را از راهحالهاای
قبلي گرفته و شامل تقاطع ،جهش ،تعمیر ،انتخا و عملگرهای خاتمهگر
ميباشد .به طورکلي موارد مزبور هسته و مرکز الگاوریتم ژنتیاک باوده و
تعاریفشان بطور وسیعي بر روی زمان محاسبات کامپیوتر وکیفیت راهحل
تاثیردارند .بنابراین حل این مساله و رسیدن به جاوا نزدیاک باه بهیناه
مستلزم صرف زمان بسیار زیادی اسات و چاه بساا در بسایاری از ماوارد
غیرممکن باشد [15].لذا با توجه به  NP-Hardگردیادن مسااله بایاد از
الگوریتمهای فراابتکاری مانند الگوریتم مورچگان ،ژنتیاک و شابیهساازی
تبرید جهت حل اینگونه مسائل استفاده کرد .در این پژوهش از الگاوریتم
ژنتیک با رویکرد آرماني -فازی 11برای حل مساله استفاده خواهد شد کاه
انتظار مي رود بهبود موثری در تولید جوا قابل قبول بارای حال مسااله
ایجاد نماید.

)10-Capacitated Lot Sizing Problem(CLSP
11 -Blind

12 -Fuzzy Goal Programming
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اهداف فازی مساله به شکل محدودیت خطي ،به ترتیب خاص خود تبدیل
ميشوند .در این فرمولسازی ،متغیرهای تولرانس به حداقل مقدار ممکن
خود ميرسند ،تولرانسها نیاز دارند نزدیک به یک برای هر هادف فاازی
گردند .این موضوع سبب ميشود که درجه عضویت آنهاا بزرگتار گاردد.
اگر متغیرهای تولرانس صفر گردد ،دیگر نیازی به تخصیص تولرانسها باه
اهداف فازی وجود نخواهد داشت.
پارامترها و متغیرهای تصمیم مورد استفاده در این مدل به شارح جاداول
1و1و 4است:

 -1عدم دسترسي به اهداف و محدودیتها و امکان لحاظ سطوح آرمااني
آنها در مدل
 -4امکان اولویتگذاری اهداف و آرمانها در مدل

اگر  ui+,ui-به ترتیب حدود تولرانسهای باال و پایین باشاند و  iدرجااه
عضویت هادف هزیناه کاال باشاد .مايتااوان باه شکاال زیاار نشااان داد:

,  i

  iو مقادیر مساوی آن به شکل زیر است:



 i  1  i
 i  1  i

جدول ( :)2انديسهاي استفاده شده در مدل
نماد

تعريف

j

مجموعه نقاط مراكز توزيع و جمع آوري

e

مجموعه نقاط توليدواحيا(بازيافت)

d

مجموعه نقاط انهدام

p

مجموعه محصول پالستيك

t

مجموعه زمان

s

مجموعه ماشين آالت

جدول ( :)3پارامترهاي استفاده شده در مدل
نماد

تعريف

Cap

ميزان ظرفيت محصول pام توليدكننده

Dei

مقدار تقاضاي مشتري iام

Cep

هزينه توليد و احياي يك واحد محصول pام

Cpp

هزينه ساخت هر واحد محصول pام جديد

Scpj

درصد اقالم معيوب مركز جمع آوري jام براي محصولpام

MaxScp

حداكثر درصد اقالم معيوب قابل قبول از محصول pام

Dtpd

مدت زمان الزم براي انهدام محصول pام در مركز انهدام dام

Ptpe

مدت زمان الزم براي بازيافت محصولpام در مركز احياي eام

Dnp

مدت زمان الزم براي ساخت محصول pام

Cvpe

هزينه توليد متغير هر واحد محصول pام در مركز احياي eام

Chp

هزينه نگهداري هر واحد محصول pام

Ces

هزينه راه اندازي هر ماشين sام

Pcpt

حداكثرظرفيت بازيافت محصول pام در زمان tام

Pmpt

حداكثر ظرفيت توليدي محصول pام در زمانtام
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Ine,t-1

مقدار موجودي دوره قبل

Ine,t

مقدار موجودي فعلي

Prpt

نرخ توليد محصول pام (بازيافت و ساخت محصول جديد)در زمان tام

Frp

قيمت هر واحد محصول pام

Cop

هزينه سفارش هر واحد محصول pام

Qp

مقدار كيفيت محصول pام

Qa

مقدار كيفيت قابل قبول

Bu

بودجه ازپيشتعيينشده

جدول ( :)4متغيرهاي تصميم استفاده شده در مدل
نماد

تعريف

zjet

مقدار محصولي كه از مركز جمعآوري jام به مركز توليد و احياي eام در زمان tام ارسال ميگردد.

gjdt

مقدار محصولي كه از مركز جمعآوري jام به مركز انهدام dام در زمان tام ارسال ميگردد.

yp

كل محصول pام توليد شده(مجموع بازيافت و ساخته شده جديد)

 zpeمقدارمحصول pام كه در مركز eام احيا و بازيافت ميشود(.مجموع محصول قابل استفاده ياغيرقابل استفاده)

gpd

مقدار محصول pام كه درمركز dام انهدام ميشوند.

fp

مقدار محصول pام جديد ساخته شده

hp

مقدار محصول pام كه نگهداري و انبار ميشوند.

m

تعداد ماشين آالت

yit

كل محصول بازيافتي و ساخته شده براي مركز مشتري iام در زمان tام

p

  pاگرميزانسفارشاز مراكز جمعآوري و مواد خام(اوليه) صفر باشند در اينصورت ،صفرخواهد بود و در
غير اين صورت مقدار آن يك است(.

zp

p

متغير صفر و يك خواهد بود)

مقدار محصول قابل بازيافت

ميدهد که از ظرفیت مجاز بازیافتي نباید تجاوز نماید .محدودیت هفتم و
هشتم ،محدودیت زمان پردازش بازیافت و تولید محصوالت است.
محدودیت نهم بیان کننده آن است که با توجه به محدودیت میزان تقاضا
در بازار مصرف تولید نمائیم .محدودیت دهم نیز بیان کننده تعادل جریان
محصوالت ورودی و خروجي در بازیافت و تولید محصوالت جدیاد اسات.
محدودیت یازدهم ،بیان کننده حداکثر ضایعات مجاز با توجه باه تولیاد و
بازیافت محصوالت برگشتي است .محدودیت سیزدهم نیز نشان دهنده آن
است که با توجه به میزان بودجه شرکت و تقاضاا بارای محصاوالت بایاد
تولید نماید.

محدودیت عمده مدلسازی فازی مساله ،در مقایسه با مدل سازی قطعي،
آن است که تصمیمگیرنده مجبور نیست در حالتهای فازی مدلسازی
کلیشهای از مساله داشته باشد .عالوه بر آن در برخي شرایط ،ممکن است
تنها حالت امکان پذیر مدلسازی فازی برای مساله باشد .مادلکمیناهساازی
متغیرهای موزون با انحراف از مقادیر آرماني است .در ایان روش وزن هار
یک از آرمانها بیانگر اهمیت نسبي تحقق سطح آرمااني ،آرماان مربوطاه
ميباشد .چهار محدودیت اول مدل محدودیتهاای آرمااني مدل(هزیناه،
آلودگي محیط زیست ،زمانپردازش ،ضاایعات) هساتند .محادودیتهاای
پنجم و ششم میزان ظرفیت تولید برای احیا و بازیافت محصوالت را نشان
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در بر ميگیرند؛ به طوریکه پاسخ بهینه مساله هنگامي حاصل مايگاردد
که کلیه اهداف به یک مرز خاص از بهینگي رسیده باشند ،لاذا ایانگوناه
مسائل را مسائل بهینهسازی چناد هدفاه مايناامیم .دادههاای الگاوریتم
ژنتیک برای حل مدل آرماني -فازی پژوهش عبارتند از:
* عملگر جهش :جهش ،یک فرآیند تصادفي است که در آن محتاوای یاک
ژن با ژن دیگر برای تولید یک ساختار ژنتیک جدیاد جاایگزین مايگاردد.
عملگر جهش پیشنهاد شده در این پژوهش ،عملگر گوسین 12اسات کاه باا
تغییر نسبتهای مختل آن ،نسبت مورد نظر انتخاا شاده اسات .عملگار
جهش گوسین یک عدد تصادفي از تابع توزیع گوسین با میاانگین صافر باه
هر ورودی باردار والاد اضاافه ماينمایاد .واریاانس ایان توزیاع باه وسایله
پارامترهای مقیاس و جمعشوندگي 17تنظیم ميگردد که در این پژوهش باا
تغییرات متوالي این متغیرها انتخا شده است.
* کروموزوم :اساس الگوریتم ژنتیک تبادیل هار مجموعاه جاوا باه یاک
کدینگ است و این کدینگ (رمزگذاری) را اصطالحا کروماوزوم گویناد .در
واقع شکل رمز شده جوا محتمل مساله است.در این مساله هر کروماوزوم
یک جوا مساله است که ممکن است موجه و یا غیر موجه باشد.
* تابع برازندگي :تابعي است که مقدار متغیر مسااله در آن قارار داده شاده،
بدین طریق ،مطلوبیت هر جوا مشخص ميگردد .در مسائل بهینهساازی تاابع
هدف به عنوان تابع برازندگي بکار ميرود .مناسب بودن یا نبودن جاوا باا
مقداری که از تابع برازندگي بدست ميآید ،سنجیده ميشود .چون مساله از
نوع بهینهسازی ميباشد ،تابع برازش باا تاابع هادف مسااله یکساان اسات.
بنابراین تاابع هادف پاژوهش از ناوع آرمااني -فاازی اسات .جهات اعماال
محدودیتهای مدل نیز روشهای مختلفي وجاود دارد .اساتراتژی در نظار
گرفته شده در این پژوهش جهت برخورد با محدودیتها از ناوع اساتراتژی
جریمهای است ،در این روش برخالف سایر روشها که از ورود جاوا هاای
غیرموجه جلوگیری ميکنند ،جوا غیرموجه با احتمال حضاور مايیابناد.
استراتژی جریمهای از متداولترین تکنیکهای مورد استفاده برای سر و کار
داشتن با جوا های غیرموجه ميباشد که در آن ابتدا محدودیتهای مساله
در نظر گرفته نميشوند ،پس برای هر تخل از محادودیتهاا یاک جریماه
اختصاص داده ميشود که این جریمه در تابع هدف قرار ميگیرد.

شکل نهایي مدل برنامهریزی ریاضي آرمااني -فاازی ارائاه شاده در ایان
پژوهش ،به شرح ذیل است:
MinA : w111  w12 1  w12  2  w22  2
 w13  3  w32  3  w14  4  w42  4
Subto :

  (Cv pe z pe  Cp pe f pe )    Cf pd g pd
p d

))1

p e

]   Ces ms  2 De P h[ Co p p ][  ( y P ) 2 Fr p
p

s

p

  Fr p ( y p ) De p  1 u1  1 u1  TC
))2

p

   Po pd g ijdp   4 u 4   4u 4  TP
j d

))3

p

  SC pj . y pj   5 u5   5u5  TW
j

p

   ( Dt pe g pe  Pt pd z pd ) 
))4

p e d

  Dnep f pe   6 u6   6 u6  TT
p e

))5
))6

  Pc pt z pt  Cat  0
p t

  Pm pt f pt  Cat  0
p t

 Pt p z p   Tn p f p  0
p

))8

p

))9

p

  prpt y pt   Deit  0
i

))10

p t

  y pt    ( f pt  z pt )  0
p t

p t

  Sc jip y jp  MaxSc p De p  0

))11

p

j

 y p p Q p  Qa p  0

))12

p

Bu
0
De p

))13
))14

p

 Pt p z p   Dt p g p  0

 ( f p  z p ) Frp 
p

1 ,  2 , 3 z22, z11, g 22 , g11, f1, f 2 ,

))15
))16

 -4پياده سازي مدل پژوهش در شرکت صنعتی پليمرالبرز

z1, z2 , y1 , y2  0

با توجه به مدل ارائه شده در پژوهش ،در گاام نخسات اوزان هار یاک از
اهداف با استفاده از مقایسه زوجي محاسبه گردید ،در گام دوم برای حال
مدل پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک از نارم افازار مطلاب اساتفاده
گردید .هر یک از گام های اجرای مدل به شرح ذیل عبارتند از:

m  0, iteger

 p  0,1

 -2-3الگوريتم حل مدل رياضي پژوهش

 -1-4محاسبه اوزان اهداف در پژوهش

در دنیای واقعي ،مسائل خیلي پیچیادهای وجاود دارد کاه باا روشهاای
معمول بهینهسازی قابل حال نیساتند .عیاب الگاوریتمهاای قادیمي در
سرعت میزان همگرایي و مهمتر از آن پیادا نکاردن اکساترمم سراساری
است.از اینرو الگوریتمهای کارا و پرقدرتي مانند روشهاای بهیناهساازی
طبیعي ،پا به عرصه ظهاور گذاشاتند .بیشاتر مساائل بهیناهساازی کاه
تصمیمگیرنده در دنیای واقعي با آنها سروکار دارد ،بیش از یاک هادف را

برای تصمیمگیری در سطوح مختل اهمیت اهاداف یاا سااختار اولویات
مابین اهداف این امکان وجود دارد و باید با ماوارد واقعاي جهاان هساتي
مواجه گردیم .با توجاه باه اینکاه در ایان پاژوهش اوزان مختلا ماورد
16- Gaussian
17- Shrink
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ماتریس مقایسههای زوجي به دست آورد .قابل توجه است که جمع مقادیر
ستونها در یک ماتریس نرماالیز معاادل یاک مايباشاد .جاداول (0و)2
ماتریس مقایسه زوجي چهار هدف را نشان ميدهد و باردار ارجحیات آن
به شرح زیر است:
(51412و51402و51581و)51542

استفاده قرار گرفت ،بنابراین روش مورد استفاده بارای محاسابه اوزان باه
شرح ذیل عبارت است از:
استفاده از اوزان مختل برای ارائه سطوح مختل اهمیت.
به طورکلي این اوزان به وسیله تکنیاکهاای تصامیمگیاری مانناد روش
دلفي و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبي و ...بکار برده ميشود .تقریباا های
راه مطمئني برای محاسبه امتیازهای نسبي یا وزنهای نسبي وجود ندارد.
امتیازهای نسبي اهمیت هر عامل را ميتوان با نرماال کاردن هار ساتون در

جدول ( :)5ماتريس مقايسه زوجی  4هدف
زمان پردازش

ضايعات

آلودگي محيط زيست

هزينه

اهداف

7

7

1

1

هزينه

9

8

1

1

آلودگي محيط زيست

0

1

341.0

341.0

ضايعات

1

34000

34111

341.0

زمان پردازش

.3

124000

.4.02

.4.82

جمع

جدول ( :)6نتايج حاصل از اوزان مقايسه هاي زوجی
آلودگي محيط
زيست

متوسط سطر

زمان پردازش

ضايعات

34.12

34003

34..9

34..7

34.02

34.03

34.93

34..7

34.08

3438.

34103

34321

34302

34320

ضايعات

343.2

34303

343.3

34303

34320

زمان پردازش

1

1

1

1

1

جمع كل

نتایج حاصل بدست آمده از بردار ارجحیات نشاان دهناده آن اسات کاه
به ترتیب هزینه ،آلودگي محیط زیست ،ضایعات و زمان پاردازش از اوزان
باالتری نسبت به سایرین برخوردارند .نتایج حاصل از اوزان بدست آماده،
نشان دهنده آن است که محدودیت w1+w2+w3+w4=1برقرار است:

هزينه

اهداف

343.08

هزينه
آلودگي محيط زيست

 -2-4مدل برنامهريزي آرماني -فازي
برای پیادهسازی مدل پژوهش ،شرکت صنعتي پلیمر البرز با دو مرکز احیا
و بازسازی (تهران و قزوین) و دو مرکز انهدام (تهران و قزوین) در حال
حاضر مشغول فعالیت است .شایان ذکر است که این پژوهش در یک
محصول پالستیک صورت پذیرفته است( .اعداد داده شده در بخش
هزینهها  1555واحد کاهش یافته است)

1=51542+51581+51412+51402
شایان ذکر است که نر ناسازگاری با توجه به اینکه کمتاراز  5115اسات،
پس مابین مقایسات زوجي ،سازگاری قابل قبولي وجود دارد.
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MinA  0.4161  0.456 2  .0.082 3  0.046 4

جدول ( :)7نتايج حاصل پس از اجراي مدل پژوهش

subto :

مقادير بهينه

10 z 22  14 z11  11.2 g 22  14 g11  29.8 z1  29.2 z 2
))1

متغير تصميم

متغير تصميم

مقادير بهينه

)  35.6 f1  32.5 f 2  27.50m1  2(170h)(17.51 )(142 y12
))2

 142(170) y1  550.000  2000.0000

))3

250 g11  220 g 22  2500 2  12000

))4

0.12 y1  0.05 3  0.05


1

1400
3

12 g1  14 g 2  35 z1  38 z 2  55 f1  50 4  2200

))5
))6

7560( z1  z 2 )  25000  0

B1
B2

114.
84.

Z22
Z11

17440( f1  f 2 )  25000  0

341.

B3

104.

G22

35 z1  55 f1  0

3

B4

94.

G11

..

Z2

.9

Z1

25000 y1  27000  0

11

F2

00

F1

0.12( y1  y2 )  0.02(27000)  0

2.

Y1

10

M1

00

Y2

))7
))8

35 z1  12 g1  0
))9

()11
))11
))12

0.95 y1  0.80  0

))13

600.000.000
0
27000
27000 f1  25000  0

))14
))15
))16

( f1  z1 )42000 

 -5نتيجهگيري

27000 z1  25000  0

در مدل پژوهش مساله باه صاورت آرمااني – فاازی اسات و از وزنهاای
مختل (بر طبق نتایج مقایسه زوجي) استفاده گردیده و درجه عضویتها
دارای ارزشهای برابر نميباشند .از سوی دیگر تجزیه و تحلیل حساسیت
یا تغییر متغیر فازی در مدل فازی – آرماني پژوهش )به استناد مطالعاات
کیم و وانگ ) بسیار آسانتر از مدل حنان و ناراسیمهان اجرا گردیده است.
دلیل اصلي آن است که در مدل ما تغییر  ti+یاا  ti-فقاط بار روی متغیار
مشابه خودش تاثیر ميگذارد .زمااني کاه ارزش مقاادیر  Bi+کاوچکتر یاا
مساوی یک باشد ،نشان دهنده آنست که درجه عضویت آن متغیر مقادار
مشابه در هر دو رویکرد دارد مانند  .B3+مقدار منفي نیز بدان معني اسات
که هدف فازی به طور کامل برآورده نشده اسات .بارای مثاال اگار دارای
ارزش 1111باشد ،نشان دهنده آن است که تصامیم گیرناده مقادار 1111
برابر ارزش بیشاتر باه آن هادف داده اسات و هادف iام مقادار عضاویت
مهمتری را دارد .مقدار  B2+,B4+دارای ارزش صفر ميباشاند و ایان بادان
معني است که حتي اگر تولرانس داده نشود ،هدف iام بطاور کامال ارضاا
شده است .نتایج متضاد امکان شناسایي تفاوت در پیشزمینه فلسافي ماا
بین دو رویکرد مدل آرماني – فازی و رویکرد تولرانس را نیز فراهم مينماید.
اعتبار پژوهش نیز از دو منظر مورد بررسي واقع گردیده است:
 -1مقایسه نتایج پژوهش با صنایع مشابه که در این بخش فعالیات ماينمایناد،
حاکي از آن است که پژوهش از دقت و صحت کافي برخوردار است.

( z1  f1 )  25000  0
m  0, Integr

1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 , z 22 , z11, g 22 , g11, f1 , f 2 , z1 , z 2 , y1 , y2  0
 p  0,1

در این پژوهش برای دستیابي به پاسخ بهتر نیاز به تنظیم پارامترهایي
مانند اندازه جمعیت ،تعداد نسل ،نر برش ،نر جهش و نر تقاطع
است .با توجه به نظر کاربر و موقعیت جمعآوری ،بازیافت و انهدام ،پاسخ
مناسب را از میان پاسخهای بهینه غیر مغلو انتخا گردید .بدین منظور
با تغییر این پارامترها و مقایسه نتایج پاسخهای بهینه تابع هدف در هر
حالت ،دریافتیم که بهترین مقادیر برای این پارامترها عبارتند از:
اندازه جمعیت = 155
تعداد نسل ( تعداد تکرارهای الگوریتم)=05
نر برش =5/2
نر جهش =5/1
نر تقاطع=5/8
تابع انتخا  :چر رولت
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اسککتفاده از روش،)1080( . سههعيد، كرباسههيان. منصههوره، عقيقههي. جعفههر،رزمههي
ملهي

 مدل پژوهش حاضر برای اهداف خاصي (بهینه سازی فرآیناد زنجیاره-1
.تأمین معکوس) تدوین گردیده است
مطالعات صورت گرفته در حوزه زنجیره تامین معکوس نشاان دهناده آن
است که محدودیتها و توابع اهداف استخراجي گرفتاه شاده از صانایعي
است که در حوزه بازیافت فعالیت مينمایند و این موضوع نشان از واقعیت
.و صحت مدل و دادههای پژوهش دارد
. مايباشادMatlab7.8 نرمافزار مورد استفاده برای اجرای الگوریتم ژنتیاک
اجرای مدل با این نرم افزار در مقایسه با نرم افزارهای دیگر باا توجاه باه
تعداد متغیرها و برنامهریزی عادد صاحیح در مادت زماان بسایار اناد
 برای انجام پژوهشهای آتي در حوزههای ذیال پیشانهاد.صورت پذیرفت
: در حوزههای ذیل مطالعات آینده صورت پذیرد،ميگردد
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