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چکیده
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته یکی از اساسی ترین تصمیمات استراتژیکی می باشد که طراحی مناسب آن باعث ایجاد یک
ساختار مطلوب می گردد .یکی از اساسیترین مشکالت طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته عدم قطعیت در وضعیت کیفیت
محصوالت بازگشتی است که از دالیل پیدایش این مشکل میتوان به فقدان اطالعات قطعی و دقیق و همچنین پویایی و پیچیدگی اجزای
زنجیره اشاره کرد .این پژوهش در فضای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته برای محصوالت بادوام می باشد که این محصوالت در
کوتاه مدت خراب شدنی نبوده و امکان استفاده مجدد از قطعات در تولید محصوالت جدید ،بازیافت یا فروش در بازار ثانویه را دارا می-
باشند .هدف اصلی از انجام این پژوهش بهکارگیری مدل برنامهریزی تصادفی و حداکثرسازی سود مورد انتظار برای تمام سناریوهای
وضعیت کیفیت شناخته شده است که در آن تابع هدف ،ترکیبی از درآمد حاصل از فروش محصوالت و مواد بازیافت شده و اجزای بازیابی
شده بهعالوه هزینههای ثابت مراکز ،فرآیندها ،تدارکات و حمل و نقل میباشد .با توجه به پیچیده بودن مدل ،مسئله از الگوریتم Lp-
 shapeو  CPLEXاستفاده شده است و جهت حل از نرم افزار  GAMSاستفاده شده است .براساس نتایج حاصل از پژوهش پاسخ
موجهای که توسط  CPLEXبرای مسئلههای آزمون  C3تا  C6معرفی میشود ،بهطور قابل توجهی دور از پاسخهای بهینهای است که از
روش  L-Shapeحاصل میشود.
واژگان کلیدی :زنجیره تأمین ،طراحی شبکه زنجیره تأمین ،عدم قطعیت ،کیفیت.
تأمین برای محصوالت بادوام که با طراحی ساختاری ماژوالر و
طول عمر باالیشان (مانند کامپیوترها و لوازم خانگی بزرگ)
توصیف میشوند ،مسئلهای پیچیده است .این دسته از
محصوالت را میتوان به اجزای تشکیل دهندهی آن (یعنی
قطعات و همچنین مواد خام که در فهرست مواد اولیه 1جا
دارند) ،تجزیه کرد .در نتیجه زنجیره تأمین چنین محصوالتی
شامل انواع امکانات بازیافت اجزای مختلف ،در فهرست مواد
اولیه معکوس محصوالت بادوام میباشد .گفته میشود که در
موضوعات مرتبط با طراحی شبکه زنجیرههای تأمین حلقهبسته

 .1مقدمه
بسیاری از صاحبنظران در دنیای رقابتی امروز معتقدند که
رقابت از سطح شرکتها به رقابت میان زنجیره تأمین آنها
کشیده شده است و برخورداری از یک زنجیره تأمین کارا و
چاالک ،یک مزیت رقابتی بسیار و تعیینکننده در عرصه رقابت
محسوب میشود .در این راستا بسیاری از صاحبنظران بر این
باورند که با کشیده شدن رقابت از سطح شرکتها به سطح
زنجیره تأمین آنها ،کیفیت و مدیریت کیفیت محصول نیز باید
از سطح شرکتها به سطح زنجیره تأمین آنها گسترش داده
شود زیرا همانطور که یک کاال از یک عضو زنجیره تأمین به
عضو دیگر آن در جریان است ،کیفیت آن نیز میتواند توسط
سایر شرکتهایی که در تملک ما نیستند ،تحت تاثیر قرار
گرفته و تضعیف و یا تقویت شود .طراحی یک شبکه زنجیره
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و زنجیرههای تأمین معکوس ،اکثر پژوهشها ،در طراحی
شبکههایشان ،به تعداد محدودی از فعالیتهای بازیابی
توجه کمی دارند .به عنوان مثال تولید مجدد و بازیافت مواد.
برای پاسخگویی به این مشکل ،گزینه های بازیابی متعددی
برای جریان بازگشتی در  OEM1در مدل پیشنهادی این
پژوهش گنجانده شده است .این گزینه ها قابلیت درنظر گرفتن
مونتاژهای اولیه در تولید محصوالت بادوام معمول را فراهم می-
سازند .سطح باالی عدم قطعیت ،بهعنوان خاصیت سیستمهای
مختلف بازیابی محصول به شمار میرود .مزیت آشکار زنجیره-
های تأمین حلقه بسته بر زنجیرههای سنتی تأمین رو به جلو را
باید در شرایط عدم قطعیت در کیفیت محصوالت از کار افتاده
جستوجو کرد .البته این مسئله باعث افزایش پیچیدگی
طراحی شبکهی زنجیره تأمین حلقه بسته ،در موارد مربوط به
محصوالت دسته دوم بادوام ،میگردد .هدف از این پژوهش،
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم
قطعیت در وضعیت کیفیت محصوالت بازگشتی میباشد .در
مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته ،یک سازمان،
کانالی مقرر و پابرجای رو به جلو را راه اندازی میکند که در
آن ،شبکهی رو به جلو شامل ،تأمینکنندگان مواد اولیه ،مراکز
ساخت ،مراکز توزیع و مراکز مشتری نهایی میشود .گرایش
سازمان عموما به پذیرش رویههایی است که طی آن بازیابی
مناسب برای نیل به هدف بازیافت جهتمند که توسط تصمیم-
گیرندگان تعیین میشود و نیز احیاء ارزش اقتصادی از اجزای
استفاده شده ،صورت میگیرد .از این رو ،هدف پژوهش مسئله
بسط شبکه روبه جلوی موجود جهت آمادهکردن امکانات بازیابی
و درنتیجه آن تعدیل و هماهنگکردن جریانهای فیزیکی رو به
جلو و بازگشتی در شبکه زنجیره تأمین بسط یافته میباشد.
شبکه معکوس متشکل از مراکز جمعآوری ،جداسازی ،بازسازی،
بازیافت تودهای ،بازیافت مواد و مراکز دفع است که به این
مجموعه ،امکانات بازیابی گفته میشود .محصوالت بادوام
بازگشتیای که از مشتری نهایی دریافت میشوند ،از طریق
مراکز جمعآوری به مراکز جداسازی انتقال داده میشوند .در
توصیف مسئله ،وضعیت کیفیت یک محصول بادوام بازگشتی،
به شکل قابلیت ماژولها و اجزا برای بازسازی و بهرهبرداری یا
استفادهی مجدد از آن همراه با پسماند برای بازیافت ،تعریف
میشود .در مراکز جداسازی ،جریان معکوس بازرسی شده ،به
اجزاء مختلف طبق لیست معکوس مواد اولیه تجزیه میشود.
سپس ماژولهای قابل بازیابی و مواد قابل بازیافت به مراکز
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بازسازی و بازیافت به منظور پردازش بیشتر ارسال میشوند.
همچنین ،تودههای دارای مواد یا اجزاء مخلوط در مراکز بازیابی
تودهای جهت جداسازی مواد خام ارزشمند از تکههای قراضه
مانند تکههای قطعات الکترونیکی مورد پردازش قرارمیگیرند.
پس از مرحلهی بازیافت تودهای ،بازیافت مواد و عملیات دفع یا
سوزاندن در مکانهای دفع انجام میشود .مرحلهی بازیافت مواد
به منظور بازیابی مواد خام صورت میگیرد .پسماندهای فاقد
ارزش ،یعنی ضایعات این فرآیند ،میبایست به شکل بیخطری
در مراکز دفع ،امحا و یا دفع شوند .هدف نهایی بازسازی ماژول-
ها ،بهره برداری اجزاء و بازیافت مواد خام به دو شکل است.1 :
انتقال به مراکز ساخت برای توسعه محصول دارای برند جدید و
 .۲فروش در بازارهای بالقوهی ثانویه .با توصیفی که صورت
گرفت ساختار مفهومی زنجیره تأمین حلقه بسته به صورت
شماتیک در شکل ( )1نشان داده شده است.

1
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شکل  .۲شبکه زنجیره تامین پیشنهادی مورد مطالعه برای شرکت ماشین لباسشویی حایر
 .2مبانی نظری تحقیق
مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تامین نقش فزاینده ای
را در سالهای اخیر در تقویت قدرت رقابتی سازمان ها بازی کرده
اند .در بازار رقابتی امروز تولید کاالهای باکیفیت به تنهایی کافی
نیست و چالشهای جدید بیشتر متمرکز بر تحویل کاال در زمان
و مکان مناسب است و رقابت میان کسب و کارها در عرصه بین
المللی نه تنها میان سازمان ها بلکه بیشتر میان زنجیره تامین آن
هاست ]. [1در این راستا کیفیت به عنوان یک متغیر استراتژیک
توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است به
طوری که اکثر صاحب نظران بر این باورند که با کشیده شدن
رقابت از سطح شرکت ها به سطح زنجیره تامین آن ها ،کیفیت
و مدیریت کیفیت نیز میبایستی از سطح شرکت ها به سطح
زنجیره تامین آن ها منتقل شود زیرا همان طور که یک کاال از
یک عضو زنجیره تامین به عضو دیگر آن در جریان است ،کیفیت
آن نیز می تواند توسط تکتک اعضای زنجیره تحت تاثیر قرار
بگیرد و بنابراین می بایستی به برنامه های سنتی مدیریت کیفیت
که درون سازمانی عمل می کنند ،از منظر و دیدگاه زنجیره تامین
نگریسته شود چرا که مدیریت زنجیره تامین با ایجاد ارتباط موثر
میان شرکای زنجیره تامین ،فرصت و بستری را برای آن ها فراهم
می آورد که قادر خواهند بود در زمینه بهبود کیفی محصوالت و
خدمات با یکدیگر همکاری و مشارکت موثرتری داشته باشند و
با نهادینه نمودن کیفیت در سطح زنجیره تامین ،کیفیت و
عملکرد زنجیره تامین و همینطور کیفیت محصول نهایی را باال

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

برده و با اغنای هر چه بیشتر مشتریان ،کسب مزیت رقابتی نمود
] .[۲کوئی و دیگران ] [1نیز معتقدند که با شیفت پیدا کردن
مبنای رقابت از سطح شرکت به سطح زنجیره تامین ،مدیریت
فعالیتهای داخلی شرکت بدون در نظر گرفتن زنجیره تامین
شرکت امکان پذیر نیست و تمرکز پارادایم مبتنی بر کیفیت از
حالت سنتی شرکت محور به حالت مبتنی بر زنجیره تامین
منتقل شده است .همچنین کوئی و دیگران ] [1بر این باورند که
مدیریت موفق زنجیره تامین به این بستگی دارد که کیفیت و
تکنولوژی به چه خوبی در چارچوب زیرسیستم های فنی و
اجتماعی زنجیره تامین تعریف شوند .زیرا زیرسیستمهای
اجتماعی و فنی زنجیره تامین به ترتیب در تعامل با متغیرهای
مختلف موجود در حوزه مدیریت کیفیت و مدیریت تکنولوژی
شکل می گیرند .بنابرای ن تنها زمانی سازمانها قادر خواهند بود
به سمت تعالی در زنجیره تامین حرکت کنند که قادر به شناسایی
آن دسته از متغیرهای مدیریت کیفیت و مدیریت تکنولوژی که
در تعامل با زنجیره تامین هستند ،باشند و آن متغیرها را در
زنجیره تامین خود مدیریت نمایند.
 .3پیشینه پژوهش
کوشکککی و مشککایخی ] [3در تحقیقی به ارزیابی شککبکه زنجیره
تامین در حوزه دارو سازی با ا ستفاده از تحلیل پو ش شی داده ای
شبکه ای پرداختند .در این مقاله ،برای نخ ستین بار ،روش های
شبکه ای برای دستیابی به بیشترین میزان بهره وری در زنجیره
های تأمین ،که به صککورت یک سککیسککتم چندمرحله ای در نظر
www.pqprc.ir
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گرفته می شوند ،معرفی شده است .مدل های پیشنهادی با نگاه
به ساختار درونی زنجیره تأمین ارتباط بین مراحل سازنده آن را
لحاظ کرده اند .چنین دیدگاهی مفاهیم مادیریتی را در جهات
بهبود کارایی زنجیره تأمین و نیز بهره وری هر عضو آن ارایه می
دهد .موسی زاده و همکارانش ] [4یک مدل برنامهریزی خطای
دو هدفه عدد صحیح مختلط برای طراحی شبکه زنجیره تاأمین
دارویی توسعه دادند .این مدل کمک میکند تا چندین تصامیم
در مورد مسائل استراتژیک مانند افتتاح مراکز تولیاد دارویای و
مراکز توزیع محلی و بومی گرفته شود .هدف آن ،مینیمم سازی
همزمااان هزینااههااای کاال و تقاضاااهای باارآورده نشااده اساات.
همچنین برای اعتباردهی به مدل پیشنهادی یک ماورد واقعای
مورد مطالعه قارار گرفات کاه طراحای شابکه زنجیاره تاأمین
آموکسی سیلین  ۵۰۰در کشور ایران باود .سارانجام توساط دو
رویکرد بهینه سازی  TH approach , ɛ-constraintآناالیز
شد .نصراللهی و همکاران ] [۵یاک مادل برناماهریزی ریاضای
برای انتخاب و تخصایص سفارشاات تأمینکننادگان در شابکه
زنجیاااره تاااامین ارایاااه دادناااد .در ایااان پاااژوهش انتخااااب
تامینکنندگان سبزِ تجهیزات نیروگاه های زیست توده و نحاوه
تخصیص تقاضا به آنها به عنوان یکی از کلیدیترین تصمیمات
راهبردی زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است .با استفاده
از یک مدل برنامهریزی ریاضای چناد هدفاه ،میازان تخصایص
تقاضا به هر تامینکنناده مشاخص میگاردد .روش پیشانهادی
برای انتخاب تامینگنندگان سبز تجهیزات نیروگاه زیست تاوده
شیراز مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصله بیانگر کارآیی مدل
پیشنهادی برای انتخاب تامینکنندگان سبز تجهیازات نیروگااه
زیست توده است .چن و همکاران [6] 1مسئلهی طراحی شابکه
زنجیره تأمین حلقه بساتهای را کاه مرباوط باه صانایع انارژی
خورشیدی است ،مطالعه مایکنناد کاه شاامل دو تاابع هادف
حداقلکردن هزینهی کال و میازان کال انتشاار گااز  CO2در
شبکه است .از ویژگیهای مدل ،در نظرگرفتن گسترش ظرفیت
و استقرار تکنولوژی بار روی تساهیالت موجاود و باالقوه اسات
همچنین برای حل مدل چند هدفاه از الگاوریتم بهیناه ساازی
ازدحام ذرات چند هدفه استفاده شده اسات .ارشادی خمساه و
همکاران ] [7در مقاله ای باه ترکیاب برناماه ریازی اساتوار باا
محاادودیت اعتبااار باارای شاابکه زنجی اره تااأمین حلقااه بسااته
پاسخگو-پایا تحت عادم قطعیات و اخاتالالت پرداختناد .ایان
شبکه با اهداف ماکزیمم سازی پاسخگویی و پایاایی و مینایمم
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سازی هزینه طراحی شده است و جهت اطمینان یافتن از سطح
باالی عملکرد شبکه زنجیره تامین در صاورت وقاوع اخاتالل از
شاخص استواری با رویکرد مدل سازی مبتنی بر سناریو استفاده
شده است .مدل های پایای مبتنی بر برناماه ریازی محادودیت
اعتبار و ترکیب جدید استوار-محدودیت اعتبار ارائه گردید و باا
استفاده از داده های واقعی یک پروژه ملی صنعتی مورد ارزیابی
قرار گرفتند نتایج نشان می دهد ترکیب جدید استوار پیشانهاد
شده با متوساط هزیناه مطلاوب و حاداقل انحاراف اساتاندارد،
استواری مادل و اثربخشای آن را ارتقاا داده اسات .ساوبوالن و
همکاران [8] ۲یک مدل چند سطحی ،چناد محصاولی و چناد
هدفه برای صنایع زنجیره تأمین حلقه بسته باتری توسعه دادند
توابع هدف شامل حداکثرکردن مجماوع بااتریهاای برگشاتی
حجم کل انعطاف پذیری (براساس ماهیت مدل) و حداقلکردن
هزینه کل میباشند عالوه بر این برای حل مدل چناد هدفاه از
روش برنامهریزی آرمانی فازی آرمانی استفاده نمودهاناد .شای و
همکاران [9] 3یاک مادل برناماهریازی عادد صاحیح مخاتلط
چندهدفه به منظور طراحی شبکه زنجیاره تاأمین حلقاه بساته
توسعه دادند .عالوه بر این ،توابع هدف مسائله شاامل حاداقل-
کردن هزینهی کل انتشاار گااز  CO2و حاداکثرکاردن میازان
پاسخگویی شبکه است نوآوری اصلی آنهاا در بهباود الگاوریتم
ژنتیک چندهدفه براسااس چاارچوب  NSGA IIجهات حال
مسئلهی چند هدفه و ارایه جاوابهاای پاارتو اسات .عزیازی و
جعفری ] ،[1۰یک مدل یکپارچه مکاانیاابی تساهیالت چناد-
هدفه ،چند سطحی و چند محصولی با درنظر گارفتن مساائل و
اثرات زیست محیطی و انتخاب تأمینکنندگان براساس ارزیاابی
عملکرد برای طراحی یک شبکهی زنجیره تاأمین حلقاه بساته
ارایه دادند .مدل پیشنهادی آنها با در نظر گرفتن سه تابع هدف
حداقل نمودن هزینههای تولید ،اساتقرار و هزیناههاای جریاان
مواد ،حداقل نمودن اثرات زیساتمحیطای محصاول و حاداکثر
نمودن عملکرد تأمینکنندگان مواد اولیه و نیز عدم قطعیات در
برخی از پارامترها مانند تقاضا و برگشتی ارائه شاد و ساپس باا
اسااتفاده از روش دقیااق محاادودیت اپساایلون در حالاات عاادم
قطعیت حل گردید .یااری و همکااران ] [11در پاژوهش خاود
موضوع طراحی شبکه زنجیره تأمین برای سنگهای زینتی را با
در نظر گرفتن دو معیار مهم رقابت و اختالل ،بررسی کردند .در
این پژوهش ،هدف آنان در مدلسازی ،مقابلاه باا ریساکهاای
احتمالی اختالل و در نظرگرفتن شرایط رقابتی بازار بود .آنها با
Subulan et al
Shi et al
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طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در وضعیت کیفیت...
توجه به شرایط مسئله ،از روشهای فرا ابتکاری نظیر الگاوریتم
بهینهسازی انبوه ذرات و بهینهسازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
جهت حل مدل و اعتبارسنجی آن استفاده کردند .نتایج حاصال
از پژوهش بیانگر آن بود که بروز اختالل ،تصمیمات مکاانیاابی
استقرار مراکز تولیدی و توزیعی ،قیمت محصوالت و سود اجزای
زنجیره تآمین را تحت تاثیر قرار مایدهاد .حسانی و همکااران
] [1۲یک مدل بهینهسازی جامع جهت حداکثرکردن سود کال
یک زنجیره تأمین جهانی حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت
که مربوط به تجهیزات پزشکی است ارایه میدهند عدم قطعیت
موجود در شبکه از طریق روش بهینه سازی استوار برتسمیس و
سیم کنترل شده است عالوه بار ایان باه دلیال جهاانی باودن
شبکه مسائل مالی و مقررات بینالمللی همچاون نارا ارز ،نارا
مالیات و تعرفهی واردات در نظر گرفته شده است .مادلساازی
شبکه در حضاور فار هاایی همچاون چناد محصاولی ،چناد
سطحی ،چند دورهای و محدودیت عمر انبارداری انجام شاده -
است .برای حل مدل هم از الگوریتم ممتیک توسعه یافته کاه از
روش جست و جوی همسایگی متغیر هم بهره میبارد اساتفاده
نمودهاند .ژن و همکاران [13] 1در پژوهش خود ،طراحای یاک
شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته که از مسایرهای رو باه جلاو و
معکوس شروع شده و به عدم قطعیات در تقاضاای محصاوالت
جدید و بازگشتی منجر میشود را بهبود بخشیدند.آنهاا بارای
حل عدم اطمینان در تصامیم گیاری یاک مادل برناماهریازی
غیرخطی عدد صاحیح مخاتلط تصاادفی دو مرحلاهای را بارای
تعیین مکانهای توزیع و ظرفیت مربوطه و جریانهای جدیاد و
بازگشتی محصول در شابکه زنجیاره تاأمین بارای باه حاداقل
رساندن هزینههای مورد انتظاار عملیاات و کال طارح فرمولاه
کردند .عالوه بر این ،یک الگوریتم جست و جوی تابو در مقیاس
بزرگ را توسعه دادند .همچنین آنها با آنالیز حساسایت ،تااثیر
موجودی و حمل و نقل محصاوالت بازگشاتی را ماورد مطالعاه
قرارد اده و چندین آزمایش محاسباتی برای اعتبارسانجی مادل
پیشنهادی انجام دادند .قمی اویلی و همکااران ] [14در مقالاه
ای به طراحی شبکه زنجیره تامین حلقاه بساته تحات شارایط
اختالل و عدم قطعیت با در نظرگرفتن کیفیت و استراتژی تااب
آوری پرداختند .هدف از این مسئله کمینه کردن هزیناه هاای
زنجیره با توجه به تصمیمات مکاان یاابی ،میازان جریاان باین
سطوح و فروش از دسات رفتاه مای باشاد .اخاتالل در تاامین
کنندگان به صورت سناریوهای مختلف و باه صاورت جزیای در
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نظر گرفته شده است .مسئله با استفاده برنامه ریزی عدد صحیح
آمیخته مدل شده و از رویکرد دو مرحله ای احتماالی بارای در
نظر گرفتن عدم قطعیت در مدل پیشنهادی استفاده شده است.
در پایان تحلیال حساسایت بار روی مادل پیشانهادی صاورت
گرفته و پیشنهادهایی به منظور استفاده از این مادل در دنیاای
واقعی ارائه شده است.
 .4مدلسازی وضعیت کیفیت تصادفی جریان معکوس
وضعیت کیفیت بازگشتیها ،در واقع تحت تاثیر تغییراتی است
که در طول عمر محصوالت بادوام را میدهد .در بسیاری از
موارد ،به خاطر نرا زوال و استفاده در طی چرخه عمر طوالنی
چنین محصوالتی ،پیشبینی تعداد دقیق اجزاء قابل بازیابی یک
محصول بادوام غیر ممکن میشود .بلکه ،وضعیت کیفیت را تنها
میتوان پس از امتیازدهی قطعات بازگشتی در مراکز جداسازی
آشکار ساخت .در این پژوهش ،وضعیت کیفیت تصادفی به
صورت قابلیت هر جزء در لیست معکوس مواد اولیه تعریف شده
و در قالب سناریوهای مجزا با توزیع احتمال برنولی مدلسازی
شده است 𝑃 .و 𝑀 به ترتیب بیانگر مجموعه اجزاء و ماژولها
در محصوالت بادوام برند جدید هستند همچنین  δm ،γpو  βبه
ترتیب تعداد اجزاء قابل استفاده  ،pتعداد ماژولهای قابل
بازسازی  mو میزان پسماند در محصول بادوام بازگشتی
هستند .حال بردار کیفیت تصادفی 𝝃 و به صورت:
}𝛽 ; 𝑀 ∈ 𝑚 ∀ | 𝑚𝛿 ;  𝝃 = {𝛾𝑝 |∀ p ∈ Pتعریف می-
شوند .همچنین هر سناریو خاص وضعیت کیفیت تصادفی
توسط ) 𝑞𝛏( 𝑝𝛾  𝛽(𝛏𝑞 ) ، 𝛿𝑚 (𝛏𝑞 ) ،بیان میشود .هر
سناریوی خاص 𝑞 در ارتباط با یک احتمال غیر منفی 𝑞𝜋 است
به گونهای که  . ∑𝑞∈𝑄 𝜋𝑞 = 1هنگامیکه فرایند امتیازدهی
انجام در مراکز جداسازی انجام شد ،مناسب بودن یا عدم
مناسب بودن اجزاء و ماژولها برای برای فرایند بازیابی مشخص
میشود .به عنوان مثال ،به یک ماشین لباسشویی دو قلو اشاره
میکنیم که ،هر یک از محفظههای آن  3/۵کیلوگرم وزن دارد.
هر واحدی میتواند مستقال کاربردی با احتمال ̂𝑝 و یا معیوب با
احتمال ̂𝑞 باشد .از این رو خروجی فرآیند نمره دهی برای
ماشین لباسشویی از توزیع برنولی پیروی میکند .به همین
ترتیب ،وضعیت کیفیت دیگر اجزاء در فهرست معکوس مواد
اولیه ،یک متغیر تصادفی مستقل است که از توزیع برنولی
پیروی میکند .برای تمام سناریو(ها) بردار(های) کیفیت
تصادفی ،یعنی 𝑞𝛏 ،یک تابع شاخص برای هر واحد  jجزء  pو
تابع شاخص دیگری برای هر واحد  kماژول  mبه صورت زیر
تعریف میشود:
www.pqprc.ir
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𝑝𝑛  ; 𝑗 = 1 ، … ،اگر واحد 𝑗 در یک حالت تابع باشد 1
در غیر این صورت ۰

{ = ) 𝑗 𝑝(𝐼

این کار به ما اجازه میدهد به ترتیب تعداد جزء قابل استفادهی

𝑚𝑛  ; 𝑘 = 1 ، … ،اگر واحد 𝑘 در یک حالت تابع باشد 1
در غیر این صورت ۰۰

{ = ) 𝑘𝑚(𝐼

) 𝑘𝑚(𝐼  ∑𝑛𝑘=1در نظر بگیریم .به عنوان مثال ،در مورد
ماشین لباسشویی دو قلو ،یک خروجی محتمل از فرآیند
امتیازدهی میتواند به صورت یک محفظهی کامال کاربردپذیر و
یک محفظه ی معیوب باشد .لذا برای این جزء خاص γ ،برابر با
 1خواهد بود .از سوی دیگر ،تابع شاخص واحد معیوب امتیاز
صفر را برای احتمال ̂𝑝 دریافت میکند .واحد معیوب به عنوان
پسماند به شمار رفته و گزینهی قابل اعتماد برای بازیابی این
واحد فرآیند بازیافت تودهای خواهد بود .در این رابطه β ،با
(افزایش) میزان واحد متناظر افزایش مییابد یعنی  βبرابر با
 3/۵کیلوگرم است .به عبارت دیگر تمام واحدهایی که پس از
عملیات امتیازدهی ،معیوب تشخیص داده میشوند ،پسماند به
حساب میآیند و  βبرابر با مجموع وزن مجموع آنها خواهد
بود .رهیافت تولید سناریو که در باال توصیف شد منجر به 𝑛۲
سناریو برای یک محصول بادوام میشود که از  nجزء مختلف
تشکیل شده است.

چنین تصمیمات جریان رو به جلو نیز در میان تصمیمات
مرحله اول اتخاذ میشوند .به همین ترتیب ،از آنجا که مقدار
محصوالت بازگشتی قطعی است ،جریان معکوس از مصرف-
کنندگان نهایی تا مکان جمعآوری و جریان مراکز جمعآوری به
جداسازی نیز مشمول تصمیمات مرحله اول میشوند .در آخر،
فارغ از وضعیت کیفیت بازگشتیها ،این محصوالت دارای مواد
خام ارزشمندی هستند که میتوانند در مراکز بازیافت مواد
بازیابی شوند .در نتیجه ،جریان مواد بازیافتپذیر از مراکز
جداسازی تا مکانهای بازیافت مواد به عنوان یک متغیر تصمیم
مرحله اول به شمار میرود .هنگامی که محصوالت بازگشتی در
مراکز جداسازی امتیازدهی میشوند ،اطالعات کاملی از تعداد
ماژولها و اجزای قابل بازیابی و همچنین میزان پسماندها در
اختیار فرد یا گروه تصمیمگیرنده قرار میگیرد .در نتیجه،
جریانهای پسماند در کانال معکوس به عنوان تصمیمات مرحله
دوم شناخته میشوند (فعالیتهای بازگشتی) .جریانهای
فیزیکی از تأمینکنندههای مختلف تا مراکز ساخت نیز ،به -
خاطر تاثیر حاالت کیفیت غیرقطعی بر روی آنان ،از جمله
تصمیمات مرحله دوم به شمار میروند.

 .5مدلسازی برنامهریزی تصادفی

 .1.5مفروضات مسئله

𝑝

مجدد  pرا به صورت ) 𝑗 𝑝(𝐼  𝛾𝑝𝑞 = ∑𝑛𝑗=1و تعداد تعداد
ماژولهای قابل بازسازی  mرا به صورت = 𝑞𝑚𝛿
𝑚

با رهیافت تولید سناریویی که برای وضعیت کیفیت تصادفی
توصیف شد ،میتوان مسئله را در قالب برنامهریزی تصادفی
همراه با بازگشت مدلسازی کرد .در یک مدل عمومی برنامه-
ریزی تصادفی ،تصمیمات مرحله اول هنگامی اتخاذ میشوند که
فرد تصمیمگیرنده اطالعات کافی درباره خروجی پارامترهای
غیرقطعی ندارند ،در حالی که ،تصمیمات مرحله دوم پس از
آشکار شدن عدم قطعیت گرفته میشوند .به بیان دیگر،
تصمیات مرحله دوم مربوط به هنگامی است که اطالعات کاملی
نسبت به پارامترهای غیرقطعی وجود داشته باشد .در این
پژوهش در مرحله اول ،محل جمع آوری ،جداسازی ،بازسازی،
بازیافت تودهای ،بازیافت مواد و دفع در شبکه معکوس باید
پیش از کسب اطالعات کامل از وضعیت کیفیت بازگشتیها
تعیین شود .بنابراین ،تصمیمات صفر و یکی حوزه مکان یابی
تسهیالت ،جزء تصمیمات مرحله اول هستند .عالوه بر این ،از
آنجا که تقاضا قطعی است ،عدم قطعیت وضعیت کیفیت
محصوالت بازگشتی بر تصمیمات راجع به محصوالت بادوام
دارای برند جدید که از مراکز ساخت تا مصرفکننده نهایی از
طریق مراکز توزیع ارسال میشوند ،تاثیری ندارد .بنابراین،
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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در فرآیند امتیازدهی ،شرایط خوب اجزاء با احتمال
کاربردپذیری ̂𝑝 و حالت ضعیف و کمتر مطلوب با
احتمال شکست ̂𝑝  𝑞̂ = 1 −بیان میشود.
احتما ل کاربردپذیری هر جزء (ماژول یا قطعه) در
تمام بخشهای بازگشتی یکسان است.
وضعیت بخشهای بازگشتی متفاوت مستقل از هم
بوده و بهطور یکسانی توزیع شدهاند.
کاالهای بادوام ،همگن هستند.
افق طرحریزی در چرخهی عمر کاالهای بادوام در
نظر گرفته میشود.
تقاضا قطعی است و باید به طور کامل نیاز مناطقی
که مصرفکنندهی نهایی استقرار دارد برطرف شود
در حالی که تقاضاهای مشخص اجزای استفاده شده،
ماژولهای بازسازی شده و مواد خام بازیافت شده در
بازارهای ثانویه میتوانند تا حدودی برطرف شوند.
نرا بازگشتی از قبل مشخص است.
ظرفیتهای تمام مراکز در زنجیره تأمین حلقه بسته
محدود و ثابت است .به عالوه ،بازگشایی هر نوع
www.pqprc.ir
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تمام قیمتها و هزینههای تدارکات ،فرآیندها و
حمل و نقل قطعی هستند.

به خاطر محدودیتهای الزام شده از سوی دولت،
لیست مواد اولیه میبایست نسبت قابل توجهی از
جریان معکوس را برای اهداف بازیابی کسب کند.

 .2.5اندیسها
p
o
a
w
m
d
g
j
e
c
i
r
b
t
k
q
z
x
y

مجموعه قطعات
مجموعه تأمینکنندگان قطعات
مجموعه مواد خام
مجموعه تأمینکنندگان مواد خام
مجموعه ماژولها
مجموعه تأمینکنندگان ماژول
مجموعه مراکز تولید
مجموعه مراکز توزیع
مجموعه ناحیههای کاربر /مصرف کننده نهایی
مجموعه مراکز جمعآوری
مجموعه مراکز جداسازی
مجموعه مراکز بازسازی /تولید مجدد
مجموعه مراکز بازیافت تودهای
مجموعه مراکز بازیافت مواد
مجموعه مراکز دفع
مجموعه سناریوهای وضعیت کیفیت
مجموعه بازارهای ثانویه برای مواد بازیافت شده
مجموعه بازارهای ثانویه برای قطعات یدکی
مجموعه بازارهای ثانویه برای ماژولها

 .3.5پارامترها
𝑔𝑔𝑐
𝑗𝑗𝑐
𝑐𝑐𝑐
𝑖𝑖𝑐
𝑏𝑏𝑐
𝑎𝑡𝑡𝑐
𝑔𝑔𝑎𝑐
𝑗𝑗𝑎𝑐
𝑐𝑐𝑎𝑐
𝑖𝑖𝑎𝑐
𝑘𝑘𝑐
𝑏𝑏𝑎𝑐
𝑘𝑘𝑎𝑐
𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐

هزینه تولید واحد محصول در مرکز تولید g
هزینهی توزیع واحد محصول در مرکز توزیع j
هزینه پردازش به ازای واحد محصول بازگشتی در مرکز جمعآوری c
هزینه پردازش به ازای هر واحد محصول بازگشتی در مرکز جداسازی i
هزینه پردازش به ازای کیلوگرم باقی ماندهها در مرکز بازیافت b
هزینه بازیافت به ازای کیلوگرم ماده  aدر مرکز بازیافت مواد t
ظرفیت مرکز تولید g
ظرفیت مرکز توزیع j
ظرفیت مرکز جمعآوری c
ظرفیت مرکز جداسازی i
هزینه دفع در مرکز دفع k
ظرفیت مرکز بازیافت توده b
ظرفیت مرکز دفع k
ظرفیت مرکز بازیافت مواد  tبرای مواد خام a

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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𝑚𝑟𝑟𝑎𝑐
𝑎𝑤𝑤𝑎𝑐
𝑚𝑑𝑥𝑎𝑐
𝑝𝑜𝑜𝑎𝑐
𝑚𝑟𝑟𝑐
𝑎𝑤𝑤𝑐
𝑚𝑑𝑥𝑐
𝑝𝑜𝑜𝑐
𝑎𝑧𝑧𝑑
𝑒𝑒𝑑
𝑝𝑥𝑠𝑑
𝑚𝑦𝑦𝑑
𝑖𝑖𝑓
𝑏𝑏𝑓
𝑐𝑐𝑓
𝑘𝑘𝑓
𝑡𝑡𝑓
𝑟𝑟𝑓
𝑎𝑧𝑃
𝑒𝑒𝑃
𝑎𝑃
𝑝𝑠𝑃
𝑚𝑦𝑃
𝑘𝑏𝑘𝑟
𝑎𝑡𝑏𝑡𝑟
𝑎𝑔𝑤𝑔𝑟
𝑘𝑡𝑘𝑠
𝑚𝑔𝑑𝑔𝑠
𝑖𝑐𝑖𝑡
𝑏𝑖𝑏𝑡
𝑐𝑒𝑐𝑡
𝑎𝑧𝑡𝑧𝑡
𝑎𝑡𝑖𝑡𝑡
𝑝𝑔𝑜𝑔𝑡
𝑗𝑔𝑗𝑡
𝑒𝑗𝑒𝑡
𝑚𝑟𝑖𝑟𝑡
𝑝𝑥𝑖𝑠𝑡
𝑎𝑔𝑡𝑢𝑡
𝑚𝑦𝑟𝑦𝑡

محمدرضا فتحی ،علی بنائی و مهدی نصرالهی

رفیت مرکز تولید مجدد  rبرای ماژول m
رفیت تأمینکننده مواد خام  wبرای مواد خام a
رفیت تأمینکننده ماژول  dبرای ماژول m
رفیت تأمینکننده قطعهی  oبرای قطعهی p
هزینه تولید مجدد به ازای واحد ماژول  mدر مرکز تولید مجدد r
هزینه تأمین واحد کیلوگرم مادهی  aکه توسط تأمینکننده مواد  wتهیه میشود
هزینه تأمین واحد ماژول  mکه توسط تأمینکننده ماژول  dتهیه میشود
هزینه تأمین واحد قطعه  pکه توسط تأمینکننده قطعهی  oتهیه میشود
تقاضای ماده  aدر بازار مواد بازیافت شده z
تقاضای محصول جدید در ناحیه مصرفکننده نهایی e
تقاضای قطعه یدکی  pدر بازار یدکی x
تقاضای ماژول  mدر بازار ثانویه y
هزینه ثابت راهاندازی مرکز جداسازی i
هزینه ثابت راهاندازی مرکز بازیافت تودهای b
هزینه ثابت راهاندازی مرکز جمعآوری c
هزینه ثابت راهاندازی مرکز دفع k
هزینه ثابت راهاندازی مرکز بازیافت مواد t
هزینه ثابت راهاندازی مرکز تولید مجدد r
قیمت واحد ماده  aدر بازارهای مواد بازیافتی z
قیمت واحد محصول جدید ناحیه مصرفکننده نهایی e
قیمت واحد دریافت محصول بازگشتی
قیمت واحد قطعهی  pدر بازارهای قطعات یدکی
قیمت ماژول  mدر بازارهای ثانویه y
هزینهی حمل هر کیلوگرم ضایعات از مرکز بازیافت تودهای  bبه مرکز دفع k
هزینهی حمل هرکیلوگرم ماده بازیافتپذیر  aاز مرکز بازیافت تودهای  bبه بازیافت مواد t
هزینهی حمل هر کیلوگرم ماده  aتأمینکننده مواد  wبه مرکز تولید g
هزینهی حمل هر کیلوگرم ضایعات از مرکز بازیافت مواد  tبه مرکز دفع k
هزینهی حمل هر واحد ماژول  mاز تأمینکننده ماژول  dبه مرکز تولید g
هزینهی حمل هر واحد محصول بازگشتی از مرکز جمعآوری  cبه مرکز جداسازی i
هزینهی حمل هر کیلوگرم باقیمانده از مرکز جداسازی  iبه مرکز بازیافت تودهای b
هزینهی حمل هر واحد محصول بازگشتی از مصرفکننده نهایی  eبه مرکز جمعآوری c
هزینهی حمل هر کیلوگرم ماده بازیافت شده  aاز مرکز بازیافت  tبه بازار مواد بازیافت شده z
هزینهی حمل هر کیلوگرم ماده بازیافت شده  aاز مرکز جداسازی  iبه مرکز بازیافت مواد t
هزینهی حمل هر واحد قطعه  pاز تأمینکننده قطعهی  oبه مرکز تولید g
هزینهی حمل هر واحد محصول جدید از مرکز ساخت  gبه مرکز توزیع j
هزینهی حمل هر واحد محصول جدید از مرکز توزیع  jبه مصرفکننده نهایی
هزینهی حمل هر واحد ماژول  mاز مرکز جداسازی  iبه مرکز تولید مجدد r
هزینهی حمل هر واحد قطعه  pاز مرکز جداسازی  iبه بازار (قطعات) یدکی x
هزینهی حمل هرکیلوگرم ماده بازیافت شده  aاز مرکز بازیافت مواد  tبه مراکز تولید g
هزینهی حمل هر واحد ماژول  mاز مراکز تولید مجدد  rبه بازار ثانویهی y

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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𝑚𝑔𝑟𝑥𝑡
𝑝𝑔𝑖𝑧𝑡
𝑎𝛼
𝑞𝛽
𝑞𝑚𝛿
𝑎𝜂
𝑞𝑝𝛾
𝜆
𝑎𝜇
𝑚𝜔
𝑝𝜙
𝜓
𝑎𝜏
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هزینهی حمل هر واحد ماژول  mاز مراکز تولید مجدد  rبه مرکز تولید g
هزینهی حمل هر واحد قطعه  pاز مرکز جداسازی  iبه مرکز تولید g
میزان ماده قابل بازیافت  aدر محصول بازگشتی حمل شده از مراکز جداسازی به مراکز بازیافت مواد
میزان باقی ماندهها در محصول بازگشتی حمل شده از مراکز جداسازی به مراکز بازیافت تودهای طی سناریوی q
تعداد ماژول قابل بازسازی  mدر محصول بازگشتی حمل شده از مراکز جداسازی به مراکز تولید مجدد طی سناریوی
q
نسبت ماده قابل بازیافت  aحمل شده از مراکز بازیافت تودهای به مراکز بازیافت مواد
تعداد قطعه قابل استفادهی مجدد  pدر محصول بازگشتی حمل شده از مراکز جداسازی به بازارهای ثانویه و مراکز
تولید طی سناریو q
هدف قانونی پوشش جریان بازگشتی
حجم ماده  aبه ازای هر واحد محصول
تعداد ماژول  mبه ازای هر واحد محصول
تعداد قطعه  pدر هر واحد از محصول
نرخ بازگشت
نسبت ماده غیر قابل بازیافت  aحمل و نقل شده از مراکز بازیافت ماده و بازیافت تودهای به مراکز دفع

 .4.5متغیرهای تصمیمگیری
𝑗𝑔𝐽𝑋
𝑒𝑗𝐸𝑋
𝑐𝑒𝐶𝑋
𝑖𝑐𝐼𝑋
𝑎𝑡𝑖𝑇𝑋
𝑖𝐼𝑌
𝑐𝐶𝑌
𝑘𝐾𝑌
𝑡𝑇𝑌
𝑟𝑅𝑌
𝑏𝐵𝑌

مقدار محصوالت حمل شده از مرکز تولید  gبه مرکز توزیع j
مقدار محصوالت حمل شده از مرکز توزیع  jبه ناحیهی مصرفکننده نهایی e
مقدار بازگشتیهای حمل شده از ناحیه مصرفکننده نهایی  eبه مرکز جمعآوری c
مقدار بازگشتیهای حمل شده از مرکز جمعآوری  cبه مرکز جداسازی i
مقدار ماده بازگشتی  aحمل شده از مرکز جداسازی  iبه مرکز بازیافت مواد t
متغیر دودوییای که اگر مرکز جداسازی  iبرقرار باشد برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر
متغیر دودوییای که اگر مرکز جمعآوری  cبرقرار باشد برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر
متغیر دودوییای که اگر مرکز دفع  kبرقرار باشد برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر
متغیر دودوییای که اگر مرکز بازیافت مواد  tبرقرار باشد برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر
متغیر دودوییای که اگر مرکز تولید مجدد  rبرقرار باشد برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر
متغیر دودوییای که اگر مرکز بازیافت تودهای  bبرقرار باشد برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر

 .5.5توابع هدف و محدودیتها
در مدل برنامهریزی تصادفی روابط ( )1تا ( ،)33هدف
حداکثرسازی سود مورد انتظار برای تمام سناریوهای وضعیت
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کیفیت شناخته شده است .تابع هدف ،ترکیبی از درآمد حاصل
از فروش محصوالت برند جدید و مواد بازیافت شده و اجزای
بازیابی شده به عالوه هزینههای ثابت مراکز ،فرآیندها ،تدارکات
و حمل و نقل میباشد.
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𝑒𝑗𝑒𝑋) 𝑒𝑗𝑒𝑡 Max ∑ ∑ 𝑃𝑒𝑒 𝑋𝑒𝑗𝑒 − ∑ ∑(𝑐𝑔𝑔 + 𝑡𝑗𝑔𝑗 )𝑋𝐽𝑔𝑖 − ∑ ∑(𝑐𝑗𝑗 +
𝐸∈𝑒 𝐽∈𝑗

𝐸∈𝑒 𝐽∈𝑗

𝐽∈𝑗 𝐺∈𝑔

𝑖𝑐𝑖𝑋) 𝑖𝑐𝑖𝑡 − ∑ ∑(𝐶𝐶𝐶 + 𝑡𝑐𝑒𝑐 )𝑋𝐶𝑒𝑐 − ∑ ∑(𝑃𝑎 + 𝑐𝑖𝑖 +
𝐶∈𝑐 𝐸∈𝑒

𝐼∈𝑖 𝐶∈𝑐

𝑟𝑅𝑌 𝑟𝑟𝑓 ∑ − ∑ ∑ ∑(𝑐𝑡𝑡𝑎 + 𝑡𝑡𝑖𝑡𝑎 )𝑋𝑇𝑖𝑡𝑎 − ∑ 𝑓𝑐𝑐 𝑌𝐶𝐶 − ∑ 𝑓𝑖𝑖 𝑌𝐼𝑖 −
𝑅∈𝑟

𝐼∈𝑖

𝐴∈𝑎 𝑇∈𝑡 𝐼∈𝑖

𝐶∈𝑐

𝑘𝐾𝑌 𝑘𝑘𝑓 ∑ − ∑ 𝑓𝑏𝑏 𝑌𝐵𝑏 − ∑ 𝑓𝑡𝑡 𝑌𝑇𝑡 −
𝐾∈𝑘

)(1

𝐵∈𝑏

𝑇∈𝑡

) 𝑞𝜉 + ∑ 𝜋𝑞 𝑄(𝑋𝐽𝑔𝑗 . 𝑋𝐸𝑗𝑒 . 𝑋𝐶𝑒𝑐 . 𝑋𝐼𝑐𝑖 . 𝑋𝑇𝑖𝑡𝑎 . 𝑌𝐶𝑐 . 𝑌𝐼𝑖 . 𝑌𝐵𝑏 . 𝑌𝑅𝑟 . 𝑌𝑇𝑡 . 𝑌𝐾𝑘 .
𝑄∈𝑞

محدودیتهای ) (۲و ) (3تعادل جریان در هر مرکز توزیع و ارضای تقاضا در هر ناحیه مصرفکننده نهایی را تضمین میکند.
)(۲

𝑒𝑗𝐸𝑋 ∑ = 𝑗𝑔𝐽𝑋 ∑ 𝑠. 𝑡.

𝐽∈ 𝑗∀

𝐸∈𝑒

𝐸∈ 𝑒∀

)(3

𝐺∈𝑔

𝑒𝑒𝑑 = 𝑒𝑗𝐸𝑋 ∑
𝐽∈𝑗

محدودیت ) (4از اینکه محصوالت بازگشتی در مراکز جمعآوری گردآورده میشوند ،اطمینان حاصل میکند.
𝐸∈ 𝑒∀

)(4

𝑒𝑒𝑑∑ 𝑋𝐶𝑒𝑐 = Ψ
𝐶∈𝑐

محدودیت ) (۵این امرکه جریان کلی به مراکز جداسازی ،یعنی بازگشتیهای حاصله ،نمیتوانند ازکل مقدار محصوالت بازگشتی موجود
در مراکز جمعآوری بیشتر باشند را تضمین میکند.
)(۵

𝑖𝑐𝐼𝑋 ∑ ≥ 𝑐𝑒𝐶𝑋 ∑

𝐶∈ 𝑐∀

𝐼∈𝑖

𝐸∈𝑒

محدودیت ) (6بیان میکند که فهرست مواد اولیه ،نسبت قابل توجهی از جریان معکوس را برای اهداف بازیابی ،حاصل میکند .این
محدودیت منعکس کننده نگرانیهای محیط زیستی ناشی از آثار مخرب رهاسازی محصوالت بادوام در محیط است.
𝑐𝑒𝐶𝑋 ∑ ∑ 𝜆 ≥ 𝑖𝑐𝐼𝑋 ∑ ∑

)(6

𝐶∈𝑐 𝐸∈𝑒

𝐼∈𝑖 𝐶∈𝑐

محدودیت ) (7نشان میدهد که جریان کلی خروجی از مراکز جداسازی به تمام مراکز بازیافت برابر است با جریان ورودی از تمام مراکز
جمعآوری به هر مرکز جداسازی ،ضربدر ضریب جرم قابل بازیافت 𝑎𝛼.
)(7

𝐴∈ 𝑎∀

𝑎𝑡𝑖𝑇𝑋 ∑ = 𝑖𝑐𝐼𝑋 𝑎𝛼 ∑

∀ 𝑖 ∈ 𝐼.

𝑇∈𝑡

محدودیتهای ) (8تا ) (11محدودیت های رفیت هستند.
)(8

𝐺∈ 𝑔∀

)(9

𝐽∈ 𝑗∀

𝐶∈𝑐

𝑔𝑔𝑎𝑐 ≤ 𝑗𝑔𝐽𝑋 ∑
𝐽∈𝑗

𝑗𝑗𝑎𝑐 ≤ 𝑗𝑔𝐽𝑋 ∑
𝐺∈𝑔

)(1۰

𝐶∈ 𝑐∀

𝑐𝐶𝑌 𝑐𝑐𝑎𝑐 ≤ 𝑐𝑒𝐶𝑋 ∑
𝐸∈𝑒

)(11

𝐼∈ 𝑖∀

𝑖𝐼𝑌 𝑖𝑖𝑎𝑐 ≤ 𝑖𝑐𝐼𝑋 ∑
𝐶∈𝑐
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𝑞𝑎𝑧𝑡𝑍𝑄 𝑎𝑧𝑃 ∑ ∑ ∑ 𝑀𝑎𝑥 ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑦𝑚 𝑄𝑌𝑟𝑦𝑚𝑞 + ∑ ∑ ∑ 𝑃𝑠𝑃 𝑄𝑆𝑖𝑥𝑝𝑞 +
𝐴∈𝑎 𝑍∈𝑧 𝑇∈𝑡

𝑀∈𝑚 𝑌∈𝑦 𝑅∈𝑟

𝑃∈𝑝 𝑋∈𝑥 𝐼∈𝑖

𝑞𝑎𝑔𝑤𝐺𝑁) 𝑎𝑔𝑤𝑔𝑟 − ∑ ∑ ∑(𝑐𝑜𝑜𝑝 + 𝑡𝑔𝑜𝑔𝑝 )𝑄𝐺𝑜𝑔𝑝𝑞 − ∑ ∑ ∑(𝑐𝑤𝑤𝑎 +
𝑃∈𝑝 𝐺∈𝑔 𝑂∈𝑜

𝐴∈𝑎 𝐺∈𝑔 𝑊∈𝑤

𝑞𝑚𝑟𝑖𝑅𝑄) 𝑚𝑟𝑖𝑟𝑡 − ∑ ∑ ∑ (𝑐𝑥𝑑𝑚 + 𝑠𝑔𝑑𝑔𝑚 )𝐷𝐺𝑑𝑔𝑚𝑞 − ∑ ∑ ∑ (𝑐𝑟𝑟𝑚 +
𝑀∈𝑚 𝐺∈𝑔 𝐷∈𝑑

𝑀∈𝑚 𝑅∈𝑟 𝐼∈𝑖

𝑞𝑎𝑡𝑏𝐼𝑁) 𝑎𝑡𝑏𝑡𝑟 − ∑ ∑(𝑐𝑏𝑏 + 𝑡𝑏𝑖𝑏 )𝑄𝐵𝑖𝑏𝑞 − ∑ ∑ ∑(𝑐𝑡𝑡𝑎 +
𝐵∈𝑏 𝐼∈𝑖

𝐴∈𝑎 𝐾∈𝑘 𝑇∈𝑡

𝑞𝑏𝑅𝐵𝑟𝑐 ∑ − ∑ ∑(𝑐𝑘𝑘 + 𝑟𝑘𝑏𝑘 )𝑁𝐾𝑏𝑘𝑞 − ∑ ∑ ∑(𝑐𝑘𝑘 + 𝑠𝑘𝑡𝑘 )𝑇𝐾𝑡𝑘𝑎𝑞 −
𝐵∈𝑏

𝐾∈𝑘 𝐵∈𝑏

𝐴∈𝑎 𝐾∈𝑘 𝑇∈𝑡

𝑞𝑎𝑧𝑡𝑧𝑄 𝑎𝑧𝑡𝑧𝑡 ∑ ∑ ∑ − ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑠𝑖𝑥𝑝 𝑄𝑆𝑖𝑥𝑝𝑞 − ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑦𝑟𝑦𝑚 𝑄𝑌𝑟𝑦𝑚𝑞 −
𝐴∈𝑎 𝑍∈𝑧 𝑇∈𝑡

𝑃∈𝑝 𝑋∈𝑥 𝐼∈𝑖

𝑀∈𝑚 𝑌∈𝑦 𝑅∈𝑟

𝑞𝑚𝑔𝑟𝑋𝑄 𝑚𝑔𝑟𝑥𝑡 ∑ ∑ ∑ − ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑧𝑖𝑔𝑝 𝑄𝑍𝑖𝑔𝑝𝑞 −
𝑀∈𝑚 𝐺∈𝑔 𝑅∈𝑟

)(1۲

𝑃∈𝑝 𝐺∈𝑔 𝐼∈𝑖

𝑞𝑎𝑔𝑡𝑈𝑄 𝑎𝑔𝑡𝑢𝑡 ∑ ∑ ∑ −
𝐴∈𝑎 𝐺∈𝑔 𝑇∈𝑡

محدودیتهای ) (13تا ) (1۵از این که جریان کلی خروجی از هر مرکز تولید ،با جریان کلی ورودی به این مرکز از سوی تأمینکنندهها و
کانالهای معکوس ،برابر است ،اطمینان حاصل میکند.
𝑞 ∈ 𝑞∀ ∀𝑔 ∈ 𝐺. ∀𝑝 ∈ 𝑃.

)(13

𝑗𝑔𝐽𝑋 ∑ 𝑝𝜙 = 𝑞𝑝𝑔𝑖𝑍𝑄 ∑ 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑄𝐺𝑜𝑔𝑝𝑞 +
𝐽∈𝑗

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑔 ∈ 𝐺. ∀𝑎 ∈ 𝐴.

)(14

𝐼∈𝑖

𝑗𝑔𝐽𝑋 ∑ 𝑎𝜇 = 𝑞𝑎𝑔𝑡𝑈𝑄 ∑ ∑ 𝑁𝐺𝑤𝑔𝑎𝑞 +
𝐽∈𝑗

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑔 ∈ 𝐺. ∀𝑚 ∈ 𝑀.

)(1۵

𝑂∈𝑜

𝑊∈𝑤

𝑇∈𝑡

𝑗𝑔𝐽𝑋 ∑ 𝑚𝜔 = 𝑞𝑚𝑔𝑟𝑋𝑄 ∑ ∑ 𝐷𝐺𝑑𝑔𝑚𝑞 +
𝐽∈𝑗

𝐷∈𝑑

𝑅∈𝑟

محدودیتهای ) (16تا ) (19ثبات جریان در هر مرکز بازسازی را تضمین میکند.
)(16

𝑞𝑝𝑥𝑖𝑆𝑄 ∑ ∑ 𝛾𝑝𝑞 𝑋𝐼𝑐𝑖 = ∑ 𝑄𝑍𝑖𝑔𝑝𝑞 +

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑖 ∈ 𝐼. ∀𝑝 ∈ 𝑃.

𝑋∈𝑥

)(17

𝐺∈𝑔

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑥 ∈ 𝑋. ∀𝑝 ∈ 𝑃.

𝐶∈𝑐

𝑝𝑥𝑠𝑑 ≤ 𝑞𝑝𝑥𝑖𝑆𝑄 ∑
𝐼∈𝑖

)(18

𝑞𝑏𝑖𝐵𝑄 ∑ = 𝑖𝑐𝐼𝑋 𝑞𝛽 ∑

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑖 ∈ 𝐼.

𝐵∈𝑏

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑖 ∈ 𝐼. ∀𝑚 ∈ 𝑀.

)(19

𝐶∈𝑐

𝑞𝑚𝑟𝑖𝑅𝑄 ∑ = 𝑖𝑐𝐼𝑋 𝑞𝑚𝛿 ∑
𝐶∈𝑐

𝑅∈𝑟

محدودیتهای ) (۲۰و ) (۲1از حفظ جریان در هر تسهیالت تولید مجدد اطمینان حاصل میکند.
)(۲۰

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑟 ∈ 𝑅. ∀𝑚 ∈ 𝑀.

𝑞𝑚𝑔𝑟𝑋𝑄 ∑ ∑ 𝑄𝑅𝑖𝑟𝑚𝑞 = ∑ 𝑄𝑌𝑟𝑦𝑚𝑞 +
𝐺∈𝑔

)(۲1

𝑌∈𝑦

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑦 ∈ 𝑌. ∀𝑚 ∈ 𝑀.

𝐼∈𝑖

𝑚𝑦𝑦𝑑 ≤ 𝑞𝑚𝑦𝑟𝑌𝑄 ∑
𝑅∈𝑟

محدودیتهای ) (۲۲و ) (۲3بیانگر ثبات جریان در هر مرکز بازیافت تودهای است.
)(۲۲

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑏 ∈ 𝐵. ∀𝑎 ∈ 𝐴.

𝑞𝑎𝑡𝑏𝐼𝑁 ∑ = 𝑞𝑏𝑖𝐵𝑄 𝑎𝜂 ∑
𝑇∈𝑡

)(۲3

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑏 ∈ 𝐵.

𝐾∈𝑘

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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محدودیتهای ) (۲4تا ) (۲۵محدودیتهای حفظ جریان در هر مرکز بازیافت مواد است.
𝑠𝑎𝑘𝑡𝐾𝑇 ∑ = 𝑞𝑎𝑡𝑏𝑇𝑁 𝑎𝜏 ∑ ∑ 𝜏𝑎 𝑋𝑇𝑖𝑡𝑎 +

)∀𝑡 ∈ 𝑇. ∀𝑎 ∈ 𝐴. ∀𝑞 ∈ 𝑄 (۲4

𝐾∈𝑘

)(۲۵

𝐵∈𝑏

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑧 ∈ 𝑍. ∀𝑎 ∈ 𝐴.

𝐼∈𝑖

𝑎𝑧𝑧𝑑 ≤ 𝑞𝑎𝑧𝑡𝑍𝑄 ∑
𝑇∈𝑡

𝑞∀ ∀𝑡 ∈ 𝑇. ∀𝑎 ∈ 𝐴.

𝑠𝑎𝑘𝑡𝐾𝑇 ∑ ∑ 𝑋𝑇𝑖𝑡𝑎 + ∑ 𝑁𝑇𝑏𝑡𝑎𝑞 = ∑ 𝑄𝑈𝑡𝑔𝑎𝑞 + ∑ 𝑄𝑍𝑡𝑧𝑎𝑞 +
𝐾∈𝑘

𝑍∈𝑧

𝐵∈𝑏

𝐺∈𝑔

)(۲6
محدودیتهای ) (۲7تا ) (33محدودیتهای رفیت را بر روی امکانات زنجیره تأمین تحمیل میکنند.
)(۲7

𝐼∈𝑖

𝑄∈

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑜 ∈ 𝑂. ∀𝑝 ∈ 𝑃.

𝑝𝑜𝑜𝑎𝑐 ≤ 𝑞𝑝𝑔𝑜𝐺𝑄 ∑
𝐺∈𝑔

)(۲8

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑤 ∈ 𝑊. ∀𝑎 ∈ 𝐴.

)(۲9

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑑 ∈ 𝐷. ∀𝑚 ∈ 𝑀.

𝑎𝑤𝑤𝑎𝑐 ≤ 𝑞𝑎𝑔𝑤𝐺𝑁 ∑
𝐺∈𝑔

𝑚𝑑𝑥𝑎𝑐 ≤ 𝑞𝑚𝑔𝑑𝐺𝐷 ∑
𝐺∈𝑔

)(3۰

𝑟𝑅𝑌 𝑚𝑟𝑟𝑎𝑐 ≤ 𝑞𝑚𝑟𝑖𝑅𝑄 ∑

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑟 ∈ 𝑅. ∀𝑚 ∈ 𝑀.

𝐼∈𝑖

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑏 ∈ 𝐵.

)(31

𝑏𝐵𝑌 𝑏𝑏𝑎𝑐 ≤ 𝑞𝑏𝑖𝐵𝑄 ∑
𝐼∈𝑖

)(3۲

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑡 ∈ 𝑇. ∀𝑎 ∈ 𝐴.

𝑡𝑇𝑌 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐 ≤ 𝑞𝑎𝑡𝑏𝑇𝑁 ∑ ∑ 𝑋𝑇𝑖𝑡𝑎 +
𝐵∈𝑏

)(33

𝑄 ∈ 𝑞∀ ∀𝑘 ∈ 𝐾.

𝐼∈𝑖

𝑘𝐾𝑌 𝑘𝑘𝑎𝑐 ≤ 𝑠𝑎𝑘𝑡𝐾𝑇 ∑ ∑ ∑ 𝑁𝐾𝑏𝑘𝑞 +
𝐴∈𝑎 𝑇∈𝑡

𝐵∈𝑏

همچنین محدودیتهای ) (۲1) ،(17و ) (۲۵بیانگر ارضای نسبی تقاضای اجزای بازیابی شده و مواد بازیافت شده در بازارهای ثانویه
میباشد.
محدویتهای مرحله اول تشکیل شده است .این مساله مدلسازی
مجدد مدل اصلی میباشد که با کمک الگوریتم بُرش 1صفحه حل
 .6روش حل
میشود؛ بدین صورت که در هر تکرار ،هر زمان که حل امکان
مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط تصادفی دو هدفه یک مسئله
پذیر باشد ،یک برش بهینگی مرتبط با مجموعه سناریوها به
بهینهسازی در مقیاس بزرگ است .این امر به طور خاص ناشی از
مساله اصلی افزوده میشود .در غیر این صورت تعدادی از برش-
وجود چندین متغیر تصمیمگیری صفر و یکی متنا ر با محل
های میسر متنا ر با سناریوهای میسر افزوده میشوند .حل
مراکز در شبکه زنجیره تأمین معکوس ،فهرست مواد اولیه
مساله اصلی و مقدار مورد انتظار پاسخهای مسائل بازگشتی ،به
محصوالت بازگشتی و تعداد باالی مسائل کاهش یافتهی
ترتیب کرانهای باال و پایین مساله اصلی را به ما ارائه میکنند.
بازگشتی میباشد .در این مسئله جهت بدست آوردن جواب بهینه
زمانی که یک حل بهینه پیدا شود و یا شکاف بهینگی ارضا شود،
میتوان از الگوریتم  L-Shapeاستفاده کرد .در روش L-
فرایند حل مسئله پایان مییابد .در ادامه ،ابتدا مدلسازی مجدد
 Shapeکالسیک ،مسئله اولیه ،به دو مسئله اصلی و مجموعهای
روش  L-Shapeکالسیک ارائه میشود ،سپس الگوریتم ارتقایی،
از زیرمسئلههای اصلی که با هر سناریوی تصادفی تعریف شده در
جهت افزایش سرعت الگوریتم  L-Shapeکالسیک ارائه می-
مدل اولیه در ارتباط است ،تجزیه می شود .مسئله اصلی از
شود.
متغیرهای مرحلهی اول ،یک متغیر مصنوعی و مجموعهای از

Cutting plane algorithm
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 .7یافته ها
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شده است .این ماشین لباسشویی از  1۰قطعه (در محفظه و بدنه)،
 ۲ماژول (در موتور) و  3نوع ماده خام (فوالد) تشکیل شده است.
تعداد هر یک از قطعات و مقدار هر یک از مواد خام در جدول
( )1ذکر شده است.

جدول .1اجزای ماشین لباسشویی مورد مطالعه
شرح

عناصر تشکیل دهنده

𝒑𝝓

محفظه شستشوی 3.۵( 1 :کیلوگرم) ،پوشش ۲.۵( 1 :کیلوگرم) ،تعادل ۲.۵( 1 :کیلوگرم)،
چارچوب 11.۵( 1 :کیلوگرم) ،چگالنده ۰.۵( 1 :کیلوگرم) ،شیلنگ 1( 1 :کیلوگرم) ،قطعات کوچک
الکتریکی 1( 1 :کیلوگرم) ،سیم برق 1( 1 :کیلوگرم) انتقال دهنده 1( 1 :کیلوگرم) ،بورد 1 : PCB
( ۰.۵کیلوگرم)

𝒎𝝎

موتور ۵( 1 :کیلوگرم) ،کالچ 4( 1 :کیلوگرم)

𝒂𝝁

پالستیک 3 :کیلوگرم ،فوالد ۲ :کیلوگرم ،مس  1 :کیلوگرم
جدول  -۲مقادیر پارامترهای مدل

شرح

مقدار

شرح

مقدار

𝒈𝒈𝒄

4

cjj

1

𝒄𝒄𝒄

1

cii

۲

𝒎𝒓𝒓𝒄

3

cbb

۲

𝒂𝒕𝒕𝒄

۲

ck k

۲

𝒂𝜼

۰.3

τa

۰.۲

𝒂𝑷

۲۰۰

𝒆𝒆𝒅
𝒎𝒚𝒚𝒅
𝒄𝒄𝒇
𝒓𝒓𝒇
𝒕𝒕𝒇

{}6۰۰. 6۰1. ۰۰۰. 1۲۰۰

λ
dsxp

۰.7

{}3۰. 31،۰۰۰. 1۰۰
)Uniform(400,000, 600,000
)Uniform(700,000, 900,000
)Uniform(400,000, 600,000

Pee
fii
fbb
fk k

مسائل مذکور در نرم افزار  GAMSپیاده سازی شده و توسط
یک کامپیوتر با  Core i3 CPUبا کش  3.6۰ GHzو حافظه
 4.۰۰ GBو با سیستم عامل ویندوز  64 bit1۰مورد پردازش
قرار گرفت .به منظور ارزیابی بازدهی محاسباتی روش L-Shape
پیشنهادی ،یک میزان انحراف از بهینگی  ϵ%همراه با محدودیت
زمان تعریف شد که بهعنوان معیار توقف الگوریتم بکار برده شد.
بهطور دقیقتر ،فرایند حل مسئله هنگامی پایان مییابد که میزان
انحراف بهینگی به کمتر از  ۵%برسد و یا زمان حل مسئله از
 36۰۰ثانیه تجاوز کند .به منظور ایجاد نقطه شروع ) 𝟎 𝐘 ،(𝐗 𝟎 ،
بدین صورت عمل شد که نقطه 𝟎 𝐘 در آغاز فرایند حل ،برای
تمام متغیرهای دوگانه مرحله اول بر روی  ۰/۵ثابت فر شد.

{}3۰. 31،۰۰۰. 1۰۰
)Uniform(700, 1300
)Uniform(400,000, 600,000
)Uniform(400,000, 600,000
)Uniform(200,000, 400,000

شده با مالحظه یک مقدار مثبت کوچک بهعنوان کران پایین 𝟎𝑿
حل شد؛ این کار تضمینکننده تولید یک نقطه موجه اولیه است.
جدول ( )3نتایج محاسباتی مجموعههای کاهش یافته ۵۰۰
سناریویی را نشان میدهند .این جدول همچنین آمارهای
محاسباتی  CPLEXکه شامل زمان پردازش (به ثانیه) و نیز
مقدار تابع هدف بدست آمده توسط  ،CPLEXدر محدوده
زمانی اختصاص یافته را گزارش می کند .ستون آخر تحت عنوان
شکاف تفاضل نسبی مقادیر تابع هدف بدست آمده توسط
الگوریتم  L-Shapeپیشنهادی و  CPLEXرا نشان میدهد را
برای هر یک از مثالهای آزمون در محدودههای زمانی اختصاص
یافته ،با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است.

همچنین ،برای اخذ مقدار مناسب نقطهی 𝟎 𝐗 ،زیرمسئله حاصل
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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𝑝𝑞𝐺𝑎𝑝 = 1۰۰ × |(𝑉2𝑞𝑝 − 𝐶𝑃𝑋2𝑞𝑝)|/𝑉2

که V2qpو  CPX2qpبه ترتیب بیانکننده حل بهینه مدل توسط
الگوریتم  L-Shapeپیشنهادی و حل آن توسط  ،CPLEXدر
مجموعههای کاهش یافته سناریوها میباشند.

جدول  -3نتایج عددی کالس های مسئله برای q = ۵۰۰
کالس

C1

C2

C3

C4

C5

C6

مدل  L-Shapeپیشنهادی
زمان حل (ثانیه)

تعداد تکرار

مقدار تابع هدف

CPLEX
مقدار تابع هدف
زمان حل (ثانیه)

)GAP (%

318

۲۰

۲3،۵91،۵۰۰

≥18۰۰۰

۲3،۵۲4،۲۰۰

۰.۲9

۲۵۰

13

۲6،741،8۰۰

≥18۰۰۰

۲6،36۰،۵۰۰

1.43

۲6۰

18

۲4،۵84،6۰۰

≥18۰۰۰

۲4،۲6۰،6۰۰

1.3۲

۲43

16

۲3،9۲3،۲۰۰

≥18۰۰۰

۲3،834،۲۰۰

۰.37

189

16

۲6،7۲3،8۰۰

≥18۰۰۰

۲۵،938،8۰۰

۲.94

389

۲۲

36،۲14،۲۰۰

≥18۰۰۰

3۵،8۵۰،3۰۰

1.۰۰

۵۲1

۲8

34،۲66،8۰۰

≥18۰۰۰

34،1۰3،۲۰۰

۰.48

۲69

16

36،۲44،۵۰۰

≥18۰۰۰

34،984،8۰۰

3.48

۲74

19

34،7۵۲،6۰۰

≥18۰۰۰

34،198،3۰۰

1.۵9

461

۲3

36،896،4۰۰

≥18۰۰۰

3۵،7۲1،9۰۰

3.18

8۵4

3۰

4۲،3۲۵،8۰۰

≥18۰۰۰

۵،897،۵۰۰

86.۰7

641

31

41،16۲،9۰۰

≥18۰۰۰

3،1۵۰،1۰۰

9۲.3۵

97۵

37

44،۲8۵،6۰۰

≥18۰۰۰

6،8۵3،۰۰۰

84.۵3

7۲1

۲8

43،134،۲۰۰

≥18۰۰۰

4،8۲9،3۰۰

88.8۰

6۲4

۲4

44،613،6۰۰

≥18۰۰۰

۵،181،9۰۰

88.38

1167

3۲

۵۲،813،۲۰۰

≥18۰۰۰

11،346،3۰۰

78.۵۲

1۲38

۲۵

۵۵،389،۵۰۰

≥18۰۰۰

14،716،۰۰۰

73.43

8۲6

۲4

۵8،9۵1،6۰۰

≥18۰۰۰

19،674،۵۰۰

66.63

761

۲۲

۵7،19۲،4۰۰

≥18۰۰۰

16،196،3۰۰

71.68

938

19

۵4،813،۵۰۰

≥18۰۰۰

17،۲63،4۰۰

68.۵1

۲6۵4

39

66،784،۵۰۰

≥18۰۰۰

1۲،۵۲۰،7۰۰

81.۲۵

۲849

4۰

61،68۰،7۰۰

≥18۰۰۰

1۰،6۲۵،8۰۰

8۲.77

۲364

3۲

63،۵41،۲۰۰

≥18۰۰۰

1۲،38۵،6۰۰

8۰.۵1

۲8۵7

33

۵8،833،9۰۰

≥18۰۰۰

۵،19۲،9۰۰

91.17

۲4۵9

36

6۰،867،6۰۰

≥18۰۰۰

1۰،39۲،۲۰۰

8۲.93

۲9۲8

4۲

71،348،۲۰۰

≥18۰۰۰

1۰،۰۵۰،6۰۰

8۵.91

314۰

47

73،۵89،6۰۰

≥18۰۰۰

11،8۵۲،4۰۰

83.89

3۰68

49

69،918،3۰۰

≥18۰۰۰

7،3۵9،8۰۰

89.47

3۰۰8

۵1

7۰،367،۵۰۰

≥18۰۰۰

۵،746،6۰۰

91.83

3186

46

7۲،348،9۰۰

≥18۰۰۰

4،83۵،3۰۰

93.3۲
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جلد  -8شماره  -4زمستان 1397

طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در وضعیت کیفیت...
با توجه به نتایج گزارش شده در جدول ( ،)3روش L-Shape
پیشنهادی ،تمام  3۰مثال آزمون بهینگی را در مدت زمان قابل
قبولی حل میکند ،در حالی که  CPLEXتنها قادر به یافت
پاسخ قابل قبول برای هر یک از آنها در زمان اختصاص یافته
است .به بیان دیگر ،با مشاهدهی گپ میانگین بزرگی که میان
مقادیر تابع هدف دو روش (که در ستون آخر ذکر شده) وجود
دارد ،پاسخ موجه ای که توسط  CPLEXبرای مسالههای آزمون
 C3تا  C6معرفی میشود ،به طور قابل توجهی دور از پاسخ های
بهینهای است که از روش  L-Shapeحاصل میشود .این امر را
میتوان این گونه توضیح داد که مسئله همارز معینی که
 CPLEXتالش به حل آن دارد ،شامل تعداد بسیار زیادی از
مسائل رجوعی مرتبط با سناریوهای وضعیت کیفیت میشود .از
این رو ،حل مدلی توصیف شده ،حتی با تعداد سناریوهای کاهش

یافته ،برای یک نرمافزار تجاری ،بهخودی خود بسیار مشکل است.
این مشاهدات رهیافت حل بهینه مسئله را تقویت میکند .بر
خالف  CPLEXکه در  ۵ساعت زمان پردازش ،قادر به یافتن
پاسخهای با کیفیت مناسب نیست ،الگوریتم L-Shape
پیشنهادی به راحتی میتواند از پس مسائل دارای مقیاس واقعی
برآید ،چنان که میانگین زمان پردازش این روش در ردههای C1
و  C2کمتر از  4۰۰ثانیه بوده و این امر مزیت استراتژیهای بهینه
سازی الگوریتمی را تایید میکند .البته توجه داشته باشید که در
مورد حل مسائل با مقایس بزرگ تر (کالس های  C5و )C6
مشاهده میشود که زمان حل مسئله به طور میانگین 79/1%
نسبت به  4رده دیگر افزایش مییابد .با این وجود ،تمام مثالهای
آزمون ،در زمان تخصیص یافته با رویهی تجزیه پیشنهاد شده،
قابل حل میباشد.
همچنین واریانس  ۰.7%در میان تمام مناطق مصرفکنندگان
نهایی توزیع یافته است .سپس این توزیع نرمال با استفاده از
توزیع مجزای سه نقطهای (نسبت باال ،متوسط و پایین) و روش
مربعی گاوسی 1تخمین زده میشوند .نقطه میانگین ،نرخ بازگشت
 ۰/6۵است که به عنوان مورد پایهای در نظر گرفته میشود .مورد
های پایین و باال نیز به منظور بهینگی و با استفاده از الگوریتم
حل پیشنهاد شده حل میشوند.

 .1.7تحلیل حساسیت
در این تحقیق مقدار محصوالت بازگشتی در معر تغییر است.
از این رو ،تحلیل حساسیت پاسخها نسبت به تغییرات نسبت
بازگشت ،یعنی  ،Ψبرای مثال آزمون کالس  C2مورد تحلیل قرار
گرفته که در جدول ( )4به آن اشاره شد .بدین منظور فر
میشود که نرخ بازگشت به صورت نرمال و با میانگین  ۰/6۵و
D

G

B
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M

D

C
5
4/5
4
3/5

2/5
2

تعداد امکانات

3

1/5
1
0/5
0
0/65

0/75

0/5

سطوح نرخ بازگشت

شکل  .۲تاثیر سطوا مختلف نرخ بازگشت بر روی پیکربندی زنجیره تامین حلقه بسته

Gaussian quadrature
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همانطور که در شکل ( )۲نشان داده شده است ،وقتی که ۵۰۰
سناریو مورد توجه قرار میگیرد ،باال بودن سطح نسبت بازگشت،
باعث افزایشی در تعداد انواع امکاناتی میشود که در شبکه
بازگشت تاسیس میشوند و این باعث هزینههای اضافی برای
تاسیس میشود .این امر همچنین افزایش هزینههای حمل و نقل
و پردازش را در زنجیرههای معکوس در پی دارد .از سوی دیگر
پایین بودن سطح نسبت بازگشت ،تاثیری معکوس بر روی
پیکربندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته داشته و منجر به
کاهش امکانات فعال در کانال معکوس میشود .بررسی نتایج
مثال  1۰۰۰سناریویی حاکی از مشاهدات مشابه است ،بدین
مفهوم که سطح جریان معکوس نقش کلیدی در سودآوری
زنجیره تامین حلقه بسته از نظر تغییر هزینه کلی طراحی شبکه
ایفا میکند .به بیان دقیقتر ،سودی که سازنده تجهیزات اصلی
میبرد ،در مقدار پایین نرخ بازگشت به ترتیب  %۵.۲7و %14.۵1
بیشتر از مقدار پایه ( )۰.6۵و مقدار باالیی ( )۰.7۵است که در
سناریویهای  ۵۰۰تایی وجود دارد .در مورد مجموعه 1۰۰۰
سناریویی ،افزایش مقدار تابع سود به طور مالیمی بیشتر از
مجموعههای دارای سناریوهای کمتر است.
 .2.7مقایسه با سایر پژوهش ها
تاکنون تالشهای بسیاری برای مدلسازی و بهینهسازی مسائل
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته و زنجیره تامین معکوس
صورت گرفته است که در چارچوب بازیابی محصوالت ،مسائل
متنوعی از بازیافت زبالهها مانند فرش و شن (مصالح) تا بازیافت-
های مختلف محصوالت پیچیدهتر ارائه شده است .در اکثر
مطالعات ،مالحظات عدم قطعیت محدود به مقدار و تقاضای
محصوالت بازگشتی میباشد .با نگاه به تعداد اندکی از استثنائات
] [1۵و ] [16میتوان دریافت که اثر عدم قطعیت کیفیت
محصوالت بازگشتی بر روی زنجیرههای تأمین حلقه بسته ،علی-
رغم تاثیر اساسی آن ،توجه اندکی به خود جلب کرده است .رایج-
ترین رهیافت که تالش آشکاری برای ترکیب عدم قطعیت در
پارامترهای طراحی دارد ،رهیافت بهینهسازی تصادفی است .پس
از کار بنیادین سلما و همکاران [17]1که در آن مسئله طراحی
شبکه تحت تقاضا و مقدار محصوالت بازگشتی غیرقطعی مورد

1

Salema et al
Listeş
3
Pishvaee et al
4
Fonseca et al
۵
Cardoso et al
۲
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توجه قرار گرفت ،عدهای از محققین مدل سازیهای برنامهریزی
تصادفی دو مرحلهای را گسترش دادند .جزئیات این مطالعات را
میتوان در آثار لیستش ،[18] ۲پیشوایی و همکاران،[19] 3
فونسکا و همکاران ،[۲۰] 4کاردوسو و همکاران [۲1] ۵و زبالوس
و همکاران [۲۲] 6یافت .تحلیل ادبیات فوق این مشاهدات را نشان
میدهد .1 :شبکههای لجستیک بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛
 .۲تعداد سناریوها بسیار کم است (مثال  1۲سناریو در پژوهش)
و  .3با توجه به حجم مسئله ،حل بهینه به کمک نرم افزارهای
تجاری انجام شده است .الزم به ذکر است که مطالعهی صورت
گرفته توسط لیستس [18] 7یک مورد استثنائی در میان
مطالعات است چرا که در این کار الگوریتم  L-Shapeعدد
صحیح 8به عنوان رهیافت حل مسئله ابداع شد؛ هر چند که
الگوریتم وی تنها برای حالتهایی با تعداد سناریوهای اندک
مناسب بود .همان طور که پیش از این ذکر شد ،تنها چند مورد
از مطالعات اخیر عدم قطعیت را در بازگشت وضعیت کیفیت مورد
بررسی قرار دادند .زبالوس و همکاران به یک مسئله طراحی
شبکهی زنجیره تأمین حلقه بسته تصادفی توجه کردند که حل
آن بر اساس استفاده از یک نرمافزار تجاری انجام شد .چن و
همکاران ] [16نرخ بازیابی را بهعنوان یک معیار اندازهگیری برای
بیان وضعیت کیفیت محصوالت از کار افتاده در نظر گرفتند که
بر اساس آن ،محققان مذکور نرخ بازیابی تصادفی را به عنوان
مجموعهای از سناریوها برای یک طراحی شبکه زنجیره تأمین
حلقه بسته در نظر گرفتند که شامل امکانات و تسهیالت جمع-
آوری و تولید مجدد در کانال معکوس میشود .در پژوهش حاضر
به بررسی وضعیت کیفی جریان معکوس با توجه به فهرست
معکوس مواد اولیه در چاچوب کاالهای ماژوالر پرداخته شد.
رویکرد این پژوهش با آنچه زبالوس و همکاران ] [1۵و چن و
همکاران ] [16دارند در موارد ذیل متفاوت است .1 :وضعیتهای
کیفیت را لحاظ در دسترس بودن اجزا در فهرست معکوس مواد
اولیهی یک کاالی بادوام (از یکدیگر) متمایز میکند .۲ ،شامل
انواع مختلفی از گزینههای قابل قبول بازیابی در مونتاژهای فرعی
یک کاالی بادوام میشود .3 ،انتخاب فرآیند بازیابی برای هر جزء
بستگی به وضعیت کیفیت دارد.

Zeballos et al

6
7

Listes
8
integer L-shaped algorithm

جلد  -8شماره  -4زمستان 1397

طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در وضعیت کیفیت...

308

 .8نتیجه گیری
پس از بررسی کلیه پژوهشهای صورت گرفته مشخص گردید
که در بیشتر پژوهشها یا زنجیره تأمین روبه جلو و یا رو به عقب
بوده است ولی در این تحقیق زنجیره تأمین حلقه بسته مورد
بررسی قرار گرفت .در این مسئله عدم قطعیت در مورد کیفیت
محصوالت بازگشتی مورد بررسی قرار گرفت .این مدل به گونهای
طراحی شده است که شامل چهار سطح (تأمینکننده ،تولید-
کننده ،توزیع کننده و مشتری نهایی) در شبکه رو به جلو و هشت
سطح (مراکز جمعآوری و جداسازی ،تولید مجدد ،بازیافت توده-
ای ،بازیافت مواد و دفع و بازار قطعات یدکی و بازار بازیافت مواد)
در شبکه رو به عقب میباشند .مدل ارائه شده در این پایان نامه
یک مدل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای میباشد که هدف آن
حداکثرسازی سود مورد انتظار برای تمام سناریوهای وضعیت
کیفیت شناخته شدهاست .تابع هدف ،ترکیبی از درآمد حاصل از
فروش محصوالت برند جدید و مواد بازیافت شده و اجزای بازیابی
شده بهعالوه هزینههای ثابت مراکز ،فرایندها ،تدارکات و حمل و
نقل میباشد .این مدل با استفاده از نرم افزار  L-Shapeو
الگوریتم کاهش سناریو حل گردید و نتایج آنها با یکدیگر
مقایسه گردید .از جمله محدودیت های این تحقیق می توان به
عدم دسترسی به برخی از داده های خام پارامترها و عدم تفکیک
برخی از قطعات بازگشتی جهت بازیافت و تعیین کیفیت آن ها
اشاره کرد .همچنین در ادامه پیشنهادات اجرایی حاصل از این
تحقیق عبارتند از:
 .1شرکت های تولیدی مشابه می توانند با استفاده
از این چنین مدل برآورد صحیحی از پارامتر های
کمی زنجیره تامین داشته باشند و حتی با با
تحلیل اقتصادی ،پیاده سازی شبکه زنجیره تامین
را امکان سنجی نمایند.
 .۲مدل ارائه شده در این مطالعه قابلیت بکارگیری
برای طیف وسیعی از محصوالت و شرایط
گوناگون را دارند .تولید کنندگان براساس نوع
محصوالت تولیدی و نیز نیازهای بازار می توانند
مدل را انتخاب کنند.
 .3از آن جایی که این پژوهش به طراحی شبکه
زنجیره تأمین حلقه بسته پرداخته است ،پیشنهاد
می گردد که مدیران با توجه به نتایج بدست آمده
از سناریوهای مختلف و براساس پارامترهای
متغیرهای اقتصادی به بازطراحی شبکه زنجیره
تامین جهت بهینه سازی وضعیت موجود خود
بپردازند.
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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