299

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،49شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1394از صفحه  299تا 313

بهینهسازی استوار طراحی شبکة یکپارچة لجستیک مستقیم و معکوس در
شرایط عدم قطعیت
*2

ابوالقاسم یوسفی بابادی 1و داود شیشهبری
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد
 .2استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد


(تاریخ دریافت  93/06/08ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  93/08/14ـ تاریخ تصویب )93/10/29

چکیده
در این پژوهش ،یک مدل برنامهریزی عدد صحیح غیرخطی برای مسئلة لجستیک یکپارچه ،شامل مراکز تولیـد ،توزیـع ،مشـتری ،جمـعآوری،
انهدام و احیا ،با توجه به ساخت مسیرها در شرایط عدم قطعیت ارائه میشود .سپس این مدل با استفاده از روشهای مناسب خطیسـازی ،بـه
یک مدل عدد صحیح خطی تبدیل میشود .در این مدل ،پارامترهای تقاضای مشتریان ،مقدار و کیفیت بازگشتیها و هزینـههـای حمـلونقـل
قطعی نیست و بههمیندلیل ،از روش بهینهسازی استوار تحت سناریو برای قطعیسازی استفاده میشـود .هـدف مـدل مـذکور ،کمینـهسـازی
هزینههای سیستم و یافتن جوابی استوار است .در این مطالعه ،شرکت کالة آمل بهعنوان مطالعة موردی انتخاب و بررسی شـد .همچنـین یـک
الگوریتم ترکیبی انجماد تدریجی کارآمد برای حل مسئله ارائه شد .نتایج حل مسائل نمونه ،بیانگر کارآمدی الگوریتم ترکیبی ارائهشده است.

واژههایکلیدی :الگوریتم ترکیبی انجماد تـدریجی ،بهینـهسـازی اسـتوار ،زنجیـرة تـأمین ،لجسـتیک مسـتقیم و
معکوس ،لجستیک یکپارچه.

مقدمه
اگرچه محصولها از روزهـای آغـازین تجـارت بـرای انجـام
بعضی امور مانند تعمیرهای جزئی و ...بازگردانـده شـدهانـد،
لجستیک معکوس ،از اوایل دهة  1990توجه علمی را جلب
کرده است .در دهة گذشته ،مدلهای بسیاری برای طراحی
شبکة لجستیکی براساس روشهای مکانیابی توسعه یافتند
[ .]3این مـدلهـا ،از مـدلهـای سـادة بـدون ظرفیـت تـا
مدلهای پیچیدة چندهدفه را پوشش میدهند [ .]4مطالعة
ادبیات زنجیرة تأمین و لجستیک نشان میدهد بخش عمدة
پژوهشهـای انجـامشـده در زمینـة لجسـتیک ،مربـوط بـه
لجســتیک پیشــرو اســت و از ســال  -2005کــه در آن،
لجستیک معکوس بهرسمیت شناخته شد -مطالعهها در این
زمینه نیز بهعنوان بخشی از زنجیـرة تـأمین افـزایش یافتـه
است [.]5
در گذشــته ،دربــارة مــدلهــای یکپارچــه مطالعــههــای
گستردهای انجام شده ،اما بیشتر آنها بهصـورت غیرقطعـی
اســت و کمتــر بــهصــورت قطعــی درآمــده اســت .آراس 1و
* نویسندة مسئول :تلفن ،03531232410 :فکس03538210699 :

همکاران به ارائة مدلی غیرخطی برای تعیـین محـل مراکـز
جمعآوری محصولهای مصرفشده در یک شبکة لجستیک
معکــوس پرداختنــد [ .]6آنهــا بــرای حــل ایــن مــدل ،از
2
الگوریتمی ابتکاری برمبنـای روش جسـتوجـوی ممنـوع
استفاده کردند .یوستر 3و همکاران ،شبکهای نیمـهیکپارچـه
را -کــه در آن ،شــبکة لجســتیک مســتقیم موجــود فــرض
مــیشــود و تنهــا مراکــز جمــعآوری و احیــا در لجســتیک
معکوس مکانیابی میشوند -را طراحی کردند بهطوریکـه
جریان مستقیم و معکوس ،همزمان بهینه میشوند [.]7
پرداختن به طراحی لجستیک مستقیم و معکوس بهطور
جداگانه و غیرهمزمان ،زمینة زیربهینگی را فـراهم مـیآورد
[ .]8در مبحث طراحی یکپارچة شبکة لجستیک در ادبیات
موضوع ،دو برداشت از طراحـی یکپارچـة شـبکة لجسـتیک
وجود دارد .برداشـت اول از واژة یکپارچـه ،یکپارچـه سـازی
تصــمیمهــا در ســطوح راهبــردی (بلندمــدت) ،تــاکتیکی
(میان مدت) و عملیاتی (کوتاه مدت) در طراحی شبکه است.
Email: shishebori@yazd.ac.ir
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طراحی شبکة لجستیک ،تصمیمی راهبردی است که بهطور
معمول ،شامل تعیین محل تسهیالت ،ظرفیت آن ها ،تعـداد
ردهها در زنجیره و نحوة ارتباط تسـهیالت اسـت بنـابراین،
یکپارچه سازی تصـمیمهـای راهبـردی طراحـی شـبکه ،بـا
تصمیمهای سطح تاکتیکی نظیر مدیریت موجودی یا سطح
عملیات ماننـد مسـیریابی ،از ایجـاد زیربهینگـی جلـوگیری
میکند ،اما برداشـت دوم از واژة یکپارچـه ،یکپارچـهسـازی
تصمیمهای طراحی شـبکة لجسـتیک مسـتقیم و معکـوس
است .در بیشتر موارد ،طراحی شبکه تنهـا بـرای لجسـتیک
مستقیم لجستیک معکوس صورتگرفته و در مـواردی نیـز
برای هـردو ،امـا بـهصـورت ترتیبـی صـورت گرفتـه اسـت.
مطالعات معدود و پراکنـدهای نیـز در سـالهـای اخیـر بـه
طراح ـی یکپارچ ـة شــبکة لجســتیک مســتقیم و معکــوس
پرداخته انـد .طراحـی یکپارچـة شـبکه لجسـتیک ،موجـب
جلــوگیری از ایجــاد زیربهینگــی و درنتیجــه ،صــرفهجــویی
اقتصادی میشود [ .]9در این زمینه ،فلیسچمن 4و همکاران
نشان دادند که طراحی شبکة لجستیک بهطـور یکپارچـه و
هم زمان در مقایسه با رویکرد سنتی ،موجـب صـرفهجـویی
شایانتوجهی در هزینهها میشود [ .]10مطلب دیگری کـه
در یکپارچه سازی لجستیک مستقیم و معکوس به آن توجه
شده ،استفاده از تسهیالت ترکیبی انبار ،جمعآوری یا انبار و
تعمیــر اســت .بــهلحــا تــاریخی ،بهینــهســازی در شــرایط
غیرقطعی ،در اواخر دهة  1950آغـاز شـد و هـم در زمینـة
تئوری و هم الگوریتم به سرعت پیشرفت کـرد .رویکردهـای
متعددی برای بهینهسازی در شرایط غیرقطعی بهکـار رفتـه
که از آن جمله مـیتـوان بـه کمینـهسـازی امیـد ریاضـی،
کمینهسازی انحراف از آرمانهـا و کمینـهسـازی بیشـترین
هزینه ها اشاره کرد .در این حیطه باید سه رویکرد اصـلی را
متمایز کرد :برنامهریـزی احتمـالی ،5برنامـهریـزی فـازی 6و
برنامــهریــزی پویــای احتمــالی .7در اواســط دهــة 1950
برنامــهریــزی احتمــالی بــهعنــوان رویکــردی مــؤثر بــرای
مدلکردن عـدم قطعیـت دادههـا معرفـی شـده اسـت [.]1
پیشوایی و همکـاران ،بـرای طراحـی یکپارچـة شـبکههـای
لجستیک مستقیم و معکوس ،یـک مـدل دوهدفـة مخـتلط
غیرخطــی و عــدد صــحیح در کمینــهســازی هزینــههــا و
بیشینه سازی پاسخگویی شبکة لجسـتیک را ارائـه دادنـد و
برای حل مدل ارائـهشـده ،از الگـوریتمی ابتکـاری اسـتفاده
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کردند [ .]11الساید و همکاران ،با هدف بیشینهسازی کـل
سود ،مدلی تصادفی برای طراحی شبکة لجستیک یکپارچـة
چند یه و چنددورهای ارائه دادند و مدل برنامهریزی خطـی
مختلط تصادفی چندمرحلهای را معرفی کردند [ .]12سونیا
و همکاران ،مدل برنامهریـزی عـدد صـحیح خطـی را بـرای
طراحی و برنامهریزی زنجیـرة تـأمین بـا جریـان بازگشـتی
(زمانیکه تولید ،توزیع و فعالیـتهـای لجسـتیک معکـوس
وجود دارد) معرفی و تقاضای غیرقطعی را بـه روش درخـت
سناریو قطعی کردند [ .]13ژانـگ و زو بـا توجـه بـه تعـداد
درخواست غیرقطعـی ،شـبکة لجسـتیک بهینـه را طراحـی
کردند .آنها یک مدل دوسطحی مختلط عدد صحیح ارائه و
بهروش تکرارپذیری مدل را حل کردند [.]14
همانطورکه از ادبیـات موضـوع اسـتنتاج مـیشـود ،در
مطالعههای پیشین ،به بحث ساخت مسیر بین تسـهیالت و
وجود تنوع محصولها تـوجهی نشـده اسـت .ایـن موضـوع
اهمیــت وی ـژهای دارد چراکــه ضــرورت مطالعــة هــمزمــان
طراحی شبکه های لجستیکی و ساخت مسیر ،جـواب مـدل
ریاضی را بسیار کـاربردیتـر مـیسـازد .حمـل ونقـل مـواد
دارویی ،سوختی یـا مـواد فسـادپذیر ،نمونـههـای بـارزی از
موضوع مورد بررسی قلمداد میشوند .بالیای طبیعی ماننـد
زلزله یا سیل نیز از مواردی بهشمار میآیند که در آنها نیاز
شدید به منابع دارویی و غذایی وجود دارد .در بحـث تنـوع
محصــولهــا ،در بعضــی صــنایع ماننــد صــنایع قطعــات
الکترونیکی یا محصولهای لبنیاتی ،امکان تولیـد هـمزمـان
چند محصول وجود دارد .حال با توجه به این مدل میتـوان
بررسی کرد کـه ایجـاد یـک خـط تولیـد جدیـد در همـان
کارخانه صرفة اقتصادی دارد یا احدا یک کارخانة جدیـد
بنابراین ،در این پژوهش ،احدا بهینة مسیر بین تسهیالت
و تنوع محصولهای تولیدی بررسی میشود.
در این پژوهش ،مسئلة یکپارچهسازی شبکة لجسـتیک
مستقیم و معکوس ،با درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترهای
میزان تقاضـا ،مقـدار و کیفیـت محصـولهـای مرجـوعی و
هزینههای حملونقل با رویکـرد درنظرگـرفتن هزینـههـای
ساخت مسـیر و تولیـد کارگـاهی در مراکـز تولیـد مطالعـه
میشود و مدل ارائهشده ،با بهکـارگیری روش بهینـهسـازی
استوار 8قطعی میشود .بهعبارت دیگر ،در ایـن پـژوهش بـا
ارائة یک مـدل یکپارچـه لجسـتیک مسـتقیم و معکـوس و
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به کارگیری روش بهینه سازی استوار تحت سـناریو ،قابلیـت
یافتن جوابی استوار درمقابل شرایط عـدم قطعیـت بررسـی
میشود.
ساختار کلی پژوهش درادامـه بـه شـرح زیـر اسـت .در
بخش اول ،طرح کلی شبکة یکپارچة لجسـتیک مسـتقیم و
معکوس ،ارائه و مدل غیرقطعی پیشنهادی بیـان مـیشـود.
بخش دوم به رویکرد استوارسـازی مـورد اسـتفاده و بخـش
سوم به معرفی مدل غیرقطعی بـهروش استوارسـازی تحـت
سناریو قطعیشده اختصاص دارد .در بخش چهارم به منظور
بیان شفاف و درک بهتـر مسـئله ،مطالعـة مـوردی شـرکت
تولیدی کالة آمل ارائه میشود .در بخش پنجم ،فرایند حـل
مسئله بـا اسـتفاده از الگـوریتم ترکیبـی انجمـاد تـدریجی
توضیح داده میشود و بخشهای آخر به تحلیل حساسیت و
نتیجهگیری میپردازند.

مدل یکپارچة لجساتیک مساتقیم و معکاوس
درحالت عدم قطعیت
شبکة مورد بررسی ،یک شبکة لجستیک یکپارچة مسـتقیم
و معکوس است که قابلیت پوششدهی انواع صنایع تولیدی
را دارد و در شبکة لجستیک معکوس آنها ،احیا و بازیافـت
محصولهایی که در پایان عمر قرار دارند ،انجام میگیرد .در
مدل طراحیشده در جریان مستقیم ،کا های تولیدشـده از
مراکز تولید ،به مراکز توزیع و از آنجا بـه مشـتریان منتقـل
میشوند .در جریان معکوس ،محصولهای برگشتی پـس از
جمع آوری و بازرسی به دو گروه محصولهـای قابـلاحیـا و
محصولهای قراضه تقسیم میشوند (شکل  .)1محصولهای
قابلاحیا به مراکز احیا حمل میشـوند و در آنجـا برحسـب
کیفیت ،عملیات ساخت مجـدد (تعمیـر) روی آنهـا انجـام
مــیگیــرد .درغیــراینصــورت ،عملیــات جداســازی روی
محصولهای برگشتی صورت میگیرد .قطعات قابلاستفاده،
در عملیــات تولیــد محصــول بــهکــار گرفتــه مــیشــود.
محصولهای قراضه نیز به مرکز انهـدام حمـل مـیشـوند و
عملیــات انهــدام ایمــن روی آنهــا صــورت مــیپــذیرد.
بهاینترتیب ،میتوان نتیجه گرفت کـه مـدل مـذکور ،یـک
مدل لجستیک یکپارچة شـش یـهای اسـت کـه سـه یـة
روبهجلو (تولیـد ،توزیـع ،مشـتری) و سـه یـة روبـهعقـب
(جمــعآوری ،انهــدام و احیــا) دارد .ایــن شــبکه ،در صــنایع
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مختلف تولیدی نظیر صنایع تولید تجهیـزات الکترونیکـی و
دیجیتالی ،صنایع تولید وسایل نقلیه و سایر صـنایع مشـابه
کاربرد دارد .نکتة مهم دیگر ،استفاده از تسـهیالت ترکیبـی
توزیع -جمـعآوری و تولیـد -احیاسـت .ایـن تسـهیالت ،در
جریان مستقیم ،نقـش مراکـز توزیـع و تولیـد و در جریـان
معکوس ،نقش مراکز جمـعآوری و احیـا را ایفـا مـیکننـد.
به کارگیری این تسهیالت ،سبب صرفهجویی در هزینههـای
احدا و نگهداری میشود زیرا از احدا مراکز جمـعآوری
و احیای جداگانه جلوگیری میکند .بهاینترتیب ،هزینههای
ساخت تسهیالت کاهش مییابند.
عدم قطعیت در پارامترهای مدلهای طراحی شـبکه ،از
عوامل مهمی است که باید در طراحـی مـدل بـه آن توجـه
شود .این امـر در طراحـی شـبکههـای لجسـتیک معکـوس
تشــدید مـیشــود .بــهطــورکلی ،در بــازار رقــابتی امــروزی،
پارامترهای مهمی مانند تقاضای مشتریان ،میزان و کیفیـت
برگشتیها ،هزینههای حملونقل و بعضی پارامترهای دیگر،
قطعیت چندانی ندارنـد .تـاکنون روشهـای حـل مختلفـی
براساس نظریة احتمال ،نظریة فازی و بهینه سازی استوار بر
مقابله با عدم قطعیت در پارامترها ارائه شـده اسـت [ .]2در
اینجا بـرای حـل ایـن موضـوع ،بـا توجـه بـه کـارایی روش
قطعیسازی استوار ،از روش بهینهسـازی اسـتوار مبتنـیبـر
سناریو 9استفاده میشود [ .]4در این مدل فـرض مـیشـود
کــه تقاضــای مشــتریان ،مقــدار و کیفیــت بازگشــتیهــا و
هزینههای حملونقل قطعیت ندارند.
مرکز تو ید و احیا
مرکز توزی و م آوری
مرکز انهدا
مرکز مشتری
مسیر پیشرو
مسیر پسرو

1 1
1 1
1 1
1
شکل  .1شبکة لجستیک یکپارچه

1

1

مدل پیشنهادی
مدل ارائهشده ،یک مدل چندسـطحی لجسـتیک یکپارچـة
مستقیم و معکوس با درنظرگرفتن عدم قطعیـت در میـزان
تقاضا ،مقدار و کیفیت محصولهای مرجوعی و هزینـههـای

1
1
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𝑀 :نقاط ممکن برای مراکز انهدام 𝑀 ∈ 𝑚

حملونقل با رویکرد درنظرگرفتن هزینههای ساخت مسیر و
تولید کارگاهی در مراکز تولید است .پیش از ارائة مدل ،بـه
بیان مفروضات و معرفی مجموعه هـا ،پارامترهـا و متغیرهـا
پرداخته میشود:

𝐿 :تعداد محصولهای ممکن برای راهاندازی خط تولیـد
در مراکز تولید 𝐿 ∈ 𝑙

مفروضات

پارامترها

o
o

o

o

ظرفیت مسیرهای رفتوبرگشت یکسان است.
بــین تســهیالت هــر بخــش (تولیدکننــدگان،
توزیعکنندگان و مشتریان) بـا یکـدیگر ارتبـاطی
وجود ندارد.
هزینة سـاخت تسـهیالت و راههـای ارتبـاطی در
تمام سناریوها با یکدیگر برابر است.
مقدار و هزینة حملونقل ،تقاضا ،مقدار و کیفیـت
مرجوعیها غیرقطعی و از نوع سناریویی است.

شایان ذکر اسـت کـه منظـور از سـاخت مسـیر ،لزومـاً
ساخت فیزیکی مسیر و ایجاد جاده نیست و ممکن است در
بعضی از موارد ،امکان وجود شرایطی خاص برای حملونقل
کا ها به عنوان امکان ساخت مسیر مدنظر قرار گیرد بـرای
مثــال ،مــیتــوان گفــت کــه ممکــن اســت بــرای انتقــال و
حملونقل از هریک از مسیرهای شـبکه ،بسـتن قـرارداد بـا
یک شرکت راهوترابری ،خرید خاور یا نیسان برای انتقـال از
یک مسیر ،اجـارة یـک وسـیلة حمـلونقـل عمـومی ماننـد
کامیون یا تریلی یا هر مورد دیگری ضـروری باشـد .بـدیهی
اســت کــه هریــک از مــوارد یادشــده ،بــه پرداخــت بعضــی
هزینههای اولیه (بهعنوان هزینة راهاندازی و ایجـاد ارتبـاط)
نیاز دارد که این هزینه را نیز میتوان بهعنـوان هزینـههـای
«ساخت مسیر بین دو تسهیل» تلقی کرد .بههرحال ممکـن
است در دنیای کاربردی ،هزینههای «ساخت مسیر بـین دو
تسهیل» براساس شرایط و موقعیت عملی و کاربردی ،به هر
صورت دیگری تفسیر و تعبیر شوند.

مجموعهها
𝐼 :نقاط ممکن برای مراکز تولید و احیا 𝐼 ∈ 𝑖

𝐽 :نقــاط ممکــن بــرای تســهیالت ترکیبــی توزیــع و
جمعآوری 𝐽 ∈ 𝑗
𝐾 :نقاط ممکن برای مشتریان 𝐾 ∈ 𝑘

𝛺 :سناریوهای مختلف 𝛺 ∈ 𝑠

𝑠𝑙𝑘𝑑 :تقاضای مرکز مشتری 𝑘 از محصول 𝑙 تحت سناریو 𝑠
𝑠𝑙𝑘𝑒𝑟 :میزان مرجوعی از مرکز مشتری 𝑘 از محصـول 𝑙
تحت سناریو 𝑠
𝑙𝑟 :متوسط کسر محصولهای انهدامی از محصول 𝑙

𝑠𝑙𝑗𝑖𝑐 :هزینة حمل یک واحد محصول از مرکز تولید  iبه
مرکز توزیع  jاز محصول 𝑙 تحت سناریو 𝑠
𝑠𝑙𝑘𝑗𝛼 :هزینة حمل یک واحد محصول از مرکز توزیـع 𝑗
به مرکز مشتری 𝑘 از محصول 𝑙 تحت سناریو 𝑠
𝑠𝑙𝑗𝑘𝑏 :هزینة جمعآوری یک واحد محصول مرجـوعی از
مرکز مشتری𝑘 به مرکـز جمـعآوری 𝑗 از محصـول 𝑙 تحـت
سناریو 𝑠
𝑠𝑙𝑖𝑗𝑒 :هزینة حمل یک واحد محصول مرجوعی از مرکـز
جمعآوری 𝑗 به مرکز احیای 𝑖 از محصول 𝑙 تحت سناریو 𝑠
𝑠𝑙𝑚𝑗𝑃 :هزینة حمل یک واحد محصول مرجوعی از مرکز
جمعآوری 𝑗 به مرکز انهدام 𝑚 از محصول 𝑙 تحت سناریو 𝑠
𝑖𝑓 :هزینة ثابت احدا مرکز تولید و احیا در نقطة i
𝑗𝑔 :هزینــة ثابــت احــدا تســهیل ترکیبــی توزیــع/
جمعآوری در 𝑗
𝑚 :ℎهزینة ثابت احدا مرکز انهدام در نقطة 𝑚
𝑙𝑖𝑤𝑐 :ظرفیت تولید در مرکز تولید  iاز محصول 𝑙
𝑙𝑗𝑦𝑐 :ظرفیت پخش در مرکز توزیع 𝑗 از محصول 𝑙
𝑚𝑧𝑐 :ظرفیت انهدام ایمن در مرکز انهدام 𝑚
𝑙𝑗𝑟𝑦𝑐 :ظرفیــت جمــعآوری در مرکــز جمــعآوری 𝑗 از
محصول 𝑙
𝑙𝑖𝑟𝑤𝑐 :ظرفیت تعمیر در مرکز احیای  iاز محصول 𝑙
𝑠𝑗𝑖𝑐𝑜𝑡 :هزینة احدا مسیر از مرکز تولیـد و احیـا  iبـه
مرکز توزیع و جمعآوری  jتحت سناریو 𝑠
𝑠𝑘𝑗𝑐𝑜𝑡 :هزینة احدا مسیر از مرکز توزیع و جمعآوری
𝑗 به مرکز مشتری 𝐾 تحت سناریو 𝑠
𝑠𝑚𝑗𝑐𝑜𝑡 :هزینة احدا مسیر از مرکز توزیع و جمعآوری
𝑗 به مرکز انهدام  mتحت سناریو 𝑠
𝑗𝑖𝐴𝐶 :ظرفیت حمل محصـول از مسـیر مرکـز تولیـد و

بهینهسازی استوار طراحی شبکة یکپارچة لجستیک مستقیم و معکوس در شرایط عدم قطعیت

احیــای  iبــه مرکــز توزیــع و جمــعآوری  jبــا توجــه بــه
محدودیت در امکانات
𝑘𝑗𝐴𝐶 :ظرفیت حمل محصـول از مسـیر مرکـز توزیـع و
جمعآوری  jبه مرکز مشتری  Kبا توجه بـه محـدودیت در
امکانات
𝑚𝑗𝐴𝐶 :ظرفیت حمل محصول از مسـیر مرکـز توزیـع و
جمعآوری  jبه مرکز انهدام  mبـا توجـه بـه محـدودیت در
امکانات

𝑠𝑙𝑚𝑗𝑇= مقدار محصول مرجوعی که از مرکز جمعآوری j

به مرکز انهدام  mاز محصول نـوع  lتحـت سـناریو  sحمـل
میشود

مدل ریاضی

تابع هدف:
Model (I ) :
ψ  ψ  ψ  ψ  ψ 
2
3
4
5
 1

Min ψ   ψ  ψ  ψ
7
8
 6

 ψ  ψ  ψ

10
11
 9


()1

متغیرهای صفر و یک
𝑖𝑤 = درصورتیکه مرکز تولید و احیا در نقطة  iاحـدا
شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑗𝑌 = درصورتیکه تسهیل ترکیبی توزیع و جمعآوری در
نقطة  jاحدا شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑚𝑍= درصورتیکه مرکز انهدام در نقطه  mاحدا شـود
مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑗𝑖 =ℎℎاگــر مســیر از مرکــز تولیــد  iبــه مرکــز توزیــع j
راهاندازی شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑘𝑗 =ℎℎاگر مسیر از مرکز توزیع  jبه مرکـز مشـتری K
راهاندازی شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑚𝑗 =ℎℎاگر مسیر از مرکز جمعآوری  jبه مرکـز انهـدام
 mراهاندازی شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑖𝑗 =ℎℎاگر مسیر از مرکز جمعآوری  jبـه مرکـز احیـا i
راهاندازی شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
𝑗𝑘 =ℎℎاگر مسیر از مرکز مشتری  Kبه مرکز جمعآوری
 jراهاندازی شود مقدار  ،1درغیراینصورت 0
متغیرهایهمیشهمثب
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𝑠𝑙𝑗𝑖𝑋= مقدار محصولی که از مرکز تولید 𝑖 به مرکـز 𝑗 از
محصول نوع 𝑙 تحت سناریو 𝑠 حمل میشود
𝑠𝑙𝑘𝑗𝑈= مقدار محصولی که از مرکـز توزیـع  jبـه مرکـز
مشتری  kاز محصول نوع  lتحت سناریو  sحمل میشود
𝑠𝑙𝑗𝑘𝑄= مقدار محصول مرجوعی که از مرکـز مشـتری k
به مرکز جمعآوری  jاز محصول نوع  lتحت سناریو  sحمل
میشود
𝑠𝑙𝑖𝑗𝑉= مقدار محصول مرجوعی که از مرکز جمعآوری  jبه
مرکز احیای  iاز محصول نوع  lتحت سناریو 𝑠 حمل میشود

که در آن ،موارد  ψ1تا  ψ11بهصورت زیرند:
هزینة حمل از تولید به توزیع:
هزینة حمل از توزیع به مشتری:

X ijls

ijls

U ijkls

jkjls

هزینة حمل از مشتری به جمعآوری:

Q kjls

هزینة حمل از جمعآوری به احیا:

V jils

هزینة حمل از جمعآوری به انهدام:

c
l

k

i

α

kjls

jils

T jmls

l

j

ψ 
1

jmls



2

ψ

j

b
l

j

k

l

i

j

l

m

j

e

 p
toc

ψ 
3


4

ψ

ψ 
5

هزینة ساخت راه بین تولیـد و احیـا
به توزیع و جمعآوری:
و
توزیـع
هزینة ساخت راه بین
) ψ  toc jks (hh jk  hhkj
7
j k
جمعآوری به مشتری:
هزینـة ســاخت راه بـین جمــعآوری و
ψ   toc jms hh jm
8
j m
انهدام:
ψ   f iw i
هزینة ساخت تسهیل ترکیبی تولید و احیا:
9
) (hhij  hh ji

ijs

j

ψ 
6

i

i

g

هزینة ساخت تسهیل ترکیبی توزیع و جمعآوری:

yj

j

هزینة ساخت تسهیل انهدام:

zm

m



10

ψ

j

h



11

i

محدودیتها:

U

()2

k , s, l

 d kls

()3

k , s, l

 rekls d kls

kjls

()4

j, s, l

 U jkls  0

ijls

()5

j, s, l

 (1  rl )  Qkjls  0

()6

j, s, l

 rl  Qkjls  0

()7

i, s, l

jkls

Q

kK

kK

kK

jJ

X
iI

jils

jmls

  X ijls  0
jJ

jJ

V
iI

T

jils

mM

V
jJ

ψ
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X

()8

i, s, l

 cwilWi

()9

j, s, l

 cy jlY j

()10

j, s, l

 cyr jl Y j

()11

i, s, l

 cwrilWi

()12

m, s, l

()13

i, j, s, l

) X ijls  CAij (hhij  hh ji

()14

i, j, s, l

) V jils  CAij (hhij  hh ji

()15

j, k , s, l

) U jkls  CAjk (hh jk  hhkj

()16

j, k , s, l

) Qkjls  CAjk (hh jk  hhkj

()17

j, m, s, l

T jmls  CAjm hh jm

()18

i, j

hhij  hh ji  1

()19

j, k

hh jk  hhkj  1

()20
()21

 cz m Z m

jmls

ijls

ijls

jJ

X
iI

Q

kjls

jils

kK

V
jJ

 T
jJ lL

}Wi , Y j , Z m , hhij , hh jk , hh jm , hh ji , hhkj  {0,1
i  I , j  J , m  M

X ijl ,U jkl , Qkjl ,V jil  0 ,
i  I , j  J , m  M , k  K , l  L

تابع هدف مدل ) (Iکمینهکنندة کل هزینههای زنجیرة
تأمین است .این هزینهها شامل موارد زیر است :هزینة ثابت
احدا مراکز تولید و احیا ،هزینـة ثابـت احـدا تسـهیالت
ترکیبی توزیـع و جمـعآوری ،هزینـة ثابـت احـدا مراکـز
انهــدام ،هزینــههــای مربــوط بــه ســاخت مســیرهای بــین
تسهیالت ،هزینة حمل محصول از مراکـز تولیـد و احیـا بـه
مراکز توزیع و جمعآوری ،هزینـة حمـل محصـول از مراکـز
توزیع و جمعآوری بـه مراکـز مشـتری ،هزینـة جمـعآوری
محصولهای برگشتی از مراکز مشـتری بـه مراکـز توزیـع و
جمعآوری ،هزینة حمـل محصـولهـای مرجـوعی از مراکـز
توزیع و جمعآوری به مراکـز تولیـد و احیـا و هزینـة حمـل
محصولهای مرجوعی از مراکز توزیع و جمعآوری به مراکـز
انهدام.
در محدودیت  ،2مجموع توزیع کا هـا در تمـام مراکـز
توزیع ،حداقل باید برآوردهکنندة تقاضـای مشـتریان باشـد.
محدودیت  3حداقل میزان کا ی برگشتی از سوی مشتری
 kام را تضمین میکند .محدودیت  4تعادل در مراکز توزیع

در سیستم لجستیک مستقیم را بیان میدارد .محدودیت 5
نیز به تعادل در مراکز توزیع در سیستم لجستیک معکوس-
کــه بــهســمت مراکــز احیــا ارســال مـیشــود -اشــاره دارد.
محدودیت  6تعادل در مراکز توزیـع در سیسـتم لجسـتیک
معکوس را -که بـهسـمت مراکـز انهـدام ارسـال مـیشـود-
بررسی میکند .محدودیت  7نیز تعـادل در مراکـز تولیـد و
احیا در سیستم یکپارچة لجسـتیک مسـتقیم و معکـوس را
یادآور میشود .محدودیت  8ظرفیت تولید در مراکـز تولیـد
در سیستم لجسـتیک مسـتقیم و همچنـین امکـانسـنجی
تأسیس آن مرکز و محدودیت  9ظرفیت توزیع محصولهای
تولیدی در مراکز توزیـع در سیسـتم لجسـتیک مسـتقیم و
همچنین امکان سنجی تأسیس آن مرکـز را بیـان مـیدارد.
محدودیت  10ظرفیت جمع آوری محصولهـای عـودتی در
مراکـــز جمـــعآوری در سیســـتم لجســـتیک معکـــوس و
امکان سنجی تأسیس آن مرکز جمع آوری و محـدودیت 11
ظرفیت بازسازی مراکز احیا در سیستم لجستیک معکوس و
همچنین امکان سنجی تأسیس آن مرکز را کنترل میکنـد.
محدودیت  12ظرفیـت تخریـب مراکـز انهـدام در سیسـتم
لجستیک معکـوس و همچنـین امکـانسـنجی تأسـیس آن
مرکز را بیان میدارد و محدودیتهـای  13تـا  17ظرفیـت
حمل محصولها را از مسیرهای رفتوبرگشت بیان میدارند
درصورتیکه مسیر منظور راهاندازی شود .در محدودیتهای
 18و  19مسیر رفتوبرگشت ،یکی است و اگر یکی ساخته
شد ،نیازی به ساخت مسـیر جدیـد بـین دو مکـان نیسـت.
محدودیتهای  20و  21نوع متغیرها را بیان میکنند.
با مقایسة مدل ریاضی مذکور با آنچه در ادبیات موضوع
اشاره شده ،مشخص مـیشـود کـه در زمینـة بهینـهسـازی
استوار طراحی شبکة یکپارچة لجستیک مستقیم و معکوس
در شرایط عدم قطعیت ،موضوع ظرفیتداربـودن تسـهیالت
تولیدی ،مراکز انتقال ،انهدام و احیا و نیـز ظرفیـتداربـودن
راه های ارتباطی برای اولینبار در این مطالعه درنظر گرفتـه
میشوند .همچنین ساخت راه هـای ارتبـاطی نیـز از جملـة
دیگر موضوعهایی است که در این مطالعه با شرایط یادشده
درنظر گرفته میشوند.
مقایسهها در پژوهش پیشـوایی و همکـاران [ ]4نشـان
میدهد که در هشت سناریو مورد نظر ،مدل قطعی در شش
سناریو به جواب غیرموجه منتج شده و این امر هزینـههـای
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زیادی را دربرداشته است .درعـوض بـهازای سـناریو اصـلی
(دادههای قطعی) ،مدل قطعی ،جوابهای باکیفیـتتـری را
تولیــد مـیکنــد .براســاس ایــن نتــایج ،اســتفاده از رویکــرد
احتمالی موجـب کـاهش ریسـک مـیشـود ،امـا درعـوض،
هزینــههــای بیشــتری را تحمیــل مــیکنــد بنــابراین،
درصورتیکه هدف مدل ،کمینه سازی ریسک باشد ،میتوان
با پذیرفتن میزان قابلقبولی افزایش در هزینههای احدا و
حملونقل ،از رویکرد احتمالی برای حل مدلهای غیرقطعی
استفاده کرد.

قطعیکردن مدل بهروش بهینهسازی استوار
معمو ً بهندرت اتفاق میافتد که جواب مدل) (Iبرای همـة

سناریوهای  ، s هم موجه و هم بهینه باشـد .بـهعبـارت
دیگر ،در یک مدل زم است که مبادله بین استواری مـدل
و استواری جواب بررسی و ارزیـابی شـود .درادامـه ،پـس از
معرفی روش بهینهسازی اسـتوار مبتنـیبـر سـناریو ،نحـوة
بهکارگیری آن برای مدل پیشنهادی بیان میشود.

مدل استوار مبتنی بر سناریو
از دیدگاه مالوی و همکاران ،دو تعریف مهم در حـوزة مـدل
استوار وجود دارد جواب استوار و مدل استوار کـه درادامـه
به هریک اشاره می شود .جواب مدل بهینه سـازی ،هنگـامی
استوار شناخته میشود که برای همة سناریوهای داده هـای
ورودی مدل ،نزدیک به بهینه باقی بمانـد .همچنـین مـدلی
استوار خوانده میشود کـه تقریبـاً بـرای همـة سـناریوهای
دادههای ورودی موجه باشد [ ]15و [.]16
با توجه به مفاهیم و تعاریف یادشده ،مالوی و همکـاران
یک فرمولبندی مدل عمومی را -کـه بهینـهسـازی اسـتوار
است -ارائه دادند .در ایـن روش ،در مواجهـه بـا مـدلهـای
بهینهسازی با دو بخش مجزا روبهروییم:
 .1بخش ساختاری که ثابت است و هیچگونـه اختاللـی
در دادههای ورودی آن وجود ندارد
 .2بخش کنترل که تابع دستخوش داده هـای نـویزی و
نوسانی است.
همچنین دو مجموعه از متغیرها قابلتعریفاند:
 :X∈Rn1بیانگر بردار متغیرهای تصـمیم و مشـروط بـه
تحق ـقیــافتن پارامترهــای نــامطمئن اســت کــه بــهعنــوان
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متغیرهای طراحی شناخته میشوند.
 : Y∈Rn2بیانگر متغیرهای تصمیم کنتـرل و مسـتعد
تنظــیم پارامترهــای نــامطمئن اســت .مقــادیر بهین ـة ایــن
متغیرهای به تحققیـافتن پارامترهـای نـامطمئن و مقـادیر
بهینة متغیرهای طراحی ،وابسته است.
مدل بهینهسازی دارای ساختاری بهصورت زیر است:
10

Model (II):

()22
()23
()24
()25

CT X  dT Y

AX  b

Minimize
subject to

BX  CY  e
X ,Y  0

محدودیت  23بیانگر محدودیتهای ساختاری 11است و
ضــرایب آن ثابــت و بــدون هرگونــه نــویز و نوســان اســت.
محدودیت  24بیانگر محدودیت های کنترل 12است .ضرایب
ایــن محــدودیت ،حالــت نــویزی و نوســانی را دربــردارد.
محــدودیت  ،25اطمینــان از بردارهــای نــامنفی را نشــان
میدهـد .بـه منظـور تعریـف مسـئلة بهینـه سـازی اسـتوار،
مجموعهای از سناریوها بدینشکل تعریف میشود:
که در هر سناریو  ،Sمجموعة } {ds ,BS,CS,esبا احتمال
رخداد سناریو  pSاتفاق میافتد.
()26

1

S

 ps

s 1

اگر بهازای هر تحققیافتن ،سناریو نزدیک به بهینه باقی
بماند ،جواب بهینة مـدل ریاضـی فـوق ،بـهلحـا بهینگـی
استوار خواهد بـود و ایـن حالـت ،اسـتواری جـواب نامیـده
مـیشــود .جــواب درقبــال موجــهبــودن نیــز اســتوار اســت.
بدینترتیب ،اگر جواب بهازای هـر تحقـقیـافتن از  sتقریبـاً
موجه باشد ،این حالت نیز استواری مدل نامیـده مـیشـود.
پــس بســیار بعیــد اســت کــه جــواب مــدل  IIبــرای هم ـة
سناریوهای  ،s∈Ωهم موجه و هـم بهینـه باشـد .بـهعبـارت
دیگر ،در یک مدل زم است که مبادلة بین استواری مـدل
و استواری ،بررسی و ارزیابی شود .مدل بهینهسازی  IIIکـه
در ادامه آمده است ،روشی را برای سنجش این مبادله ارائـه
میکند [ .]16چارچوب کلی مدل بهینهسازی استوار مالوی
و همکاران به شرح زیر است:

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،49شماره  ،2پاییز و زمستان 1394
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Model (III):
  X ,Y1,Y2 ,...,YS  p Z1,Z2 ,...,Z S 

()27
()28
()29
()30

AX b

; s  

Bs X  CsYs  Z s  es

; s  

X ,Y  0

Minimize
subject to

در مـــدل اســـتوار  {y1,y2,y3,…ys} ،IIIمجموعـــهای از
متغیرهای کنترل برای هر سناریو 𝛺 ∈  sاسـت .همچنـین
{ {Z1 ,Z2 ,Z3 ,….ZSمجموعــهای از بردارهــای خطاســت کــه
ناموجهی مجاز در محدودیت های کنترل تحت سـناریو  sرا
اندازهگیری میکنند .با توجه به سناریوهای چندگانـه ،تـابع
هدف    C T X  d T Yمتغیری تصادفی است که مقدار
 s  C T X  d Ts Y sرا با احتمال  psمیگیـرد .مبادلـة
اســتواری جــواب و اســتواری مــدل ،بــهکمــک مفهــوم
تصمیمگیری چندمعیاره 12تعیین مـیشـود .درواقـع ،مـدل
بهینهسازی استوار فـوق قـادر اسـت میـزان ایـن مبادلـه را
بسنجد [.]17

عبارت دوم در تابع هـدف یعنـی 

p  Z 1, Z 2 ,..., Z S

یک تابع جریمة موجهبودن است که به منظور جریمهکـردن
نقض و تخطی از محدودیتهای کنترل با توجه به بعضی از
ســناریوها مــدنظر قــرار مــیگیــرد .نقــض و تخطــی از
محدودیتهـای کنتـرل بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه جـواب
غیرموجه برای یک مسئله در بعضی از سـناریوهای حاصـل
سنجیده میشود .بـهکمـک وزن 𝜔 ،تـوازن و مبادلـة بـین
استواری جواب و استواری مـدل ،در فراینـد تصـمیمگیـری
چندمعیاره مدل میشوند.
واژة    X ,Y 1,Y 2 ,...,Y S مالوی و همکاران ،شـامل

مقدار میانگین بهعالوة مقدار ثابت 𝜆 ضـربدر واریـانس آن
است بهطوریکه داریم:
()31

S
  X , Y1, Y2 ,..., YS    ps   s 
s 1
2


 
S
S
    p s    s   ps   s  

 

s 1

 
 s  1

عبارت فوق شامل بخشی است که دارای توان دوم است
و در مدلسازی ،شکلی کوادراتیک دارد .برایناسـاس ،یـو و

لی اظهار کردند که عبـارت    X ,Y1,Y2 ,..., YS مـالوی و
همکاران ،نیازمند محاسبههای بسیار است .پس فرمولبندی
زیر را بهجای آن ارائه دادند [:]18



()32



S
 X , Y1, Y2 ,..., YS   ps   s 
s 1
S
S
   p s   s   ps   s
s 1
s 1

این تابع هدف ،همچنان غیرخطی است ،اما بـا افـزودن
دو متغیر انحراف غیرمنفی ،قابلیـت تبـدیلشـدن بـه تـابع
خطی را دارد .در این زمینه ،یو و لی ادعا کردند که درواقع،
بهجای حداقلشدن مرجع انحرافـات مطلـق از میـانگین دو
تابع فوق ،دو متغیر انحراف با توجه به محدودیتها حـداقل
می شود بنابراین ،روشی کـارا براسـاس روش حـل مسـائل
برنامهریزی آرمانی ارائه دادند .رویکرد آنهـا بـه شـرح زیـر
است [:]18
Model (IV):

()33
()34

 S



S
S
Min   ps  s    ps    s   ps  s  2 s  




 s 1
s 1
s 1




subject to
S
 s   ps  s  s 0
s 1

and integer  s 0

()35

روش پیشنهادی یو و لی ،مدل استوار را بـه یـک مـدل
خطی تبدیل میکند که  n+mمتغیر اضـافی دارد ( nتعـداد
ســناریوها و  mتعــداد محــدودیتهــای کنتــرل اســت)
درحــالیکــه مــدل پیشــنهادی مــالوی و همکــاران 2m+2n
متغیر نیاز دارد [.]19

مدل پیشنهادی استوار
همانطورکه گفته شـد ،تـابع هـدف اول دارای پارامترهـای
هزینهای است که قطعیت ندارند و میتوان آنها را بـهروش
بهینهسازی استوار بازنویسی کرد:
Model (V):

()36




Min Z   ps . Fs    ps .  Fs   ps . Fs   2 s 
s
s
s




S .t :
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محدودیتهای 21 -2
()37
()38

Fs   p s . Fs   s  0
s

s  0 and integer

که در آن ps ،احتمال سناریو 𝑠 است .تابع هدف ذکرشده در
معادلة  36شامل مقدار میانگین بهانضـمام مقـدار ثابـت 
ضربدر واریانس توابع هدف هر سناریو اسـت .معادلـههـای
 37و  38برای خطیسازی عبارت واریانس به کار رفتـهانـد.
درنهایت میتوان مدل نهایی را بهصورت زیر ارائه کرد:
Model (VI):

تابع هدف

()39

S
Min zzz   p  F 
s s
s 1
 S

S


    p   F   p  F   2  


s
s
s
s
s
s  1


s 1



  f i w i   g j y j   hm z m 
j
i
 i


محدودیتها
محدودیتهای  21 -2و :38 -37
که در عبارت  39مقدار  Fsبرابر معادلة  40است:
()40

Φ  Φ  Φ  Φ  Φ 
1
2
3
4
5
Fs  
 Φ  Φ  Φ

6
7
8



که در آن ،موارد  Ф1تا  Ф8بهصورت زیرند:
()41
()42

X ijls

ijls

U ijkls

()43
()44

V jils

()45
()46
()47
()48

l

j

l

k

i

α

jkjls

Q kjls

c

kjls

jils

T jmls

jmls

) (hhij  hh ji

Φ 
1
Φ 
2

j

b
l

j

k

l

i

j

l

m

j

j

i

k

j

m

j

e

 p
ijs

) (hh jk  hhkj

jks

hh jm

jms

toc

toc
toc

Φ 
3
Φ 
4
Φ 
5
Φ 
6

Φ 
7
Φ 
8
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مطالعة موردی
شرکت کالـه بـهعنـوان یکـی از بـزر تـرین و معتبرتـرین
تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی کشور و یکی از شرکتهای
شناختهشده در سطح جهان ،فعالیت تولیدی خود را از سال
 69در شهرستان آمـل آغـاز کـرد .درحـال حاضـر ،تمـامی
خطوط تولید کارخانه ،بهنحوی انعطاف پذیر طراحی شده اند
تا مـواد اولیـة ورودیهـای مختلـف بـه خـط تولیـد ،وارد و
محصولهای متنوع خارج شوند .شرکت کاله ،درحال حاضر
بیش از  160نوع محصول لبنی تولید میکند.
یکی از ویژگیهای منحصربه فرد شرکت کاله این اسـت
که محصولهای فاسد خـود را پـس مـیگیـرد و در مقابـل
محصولهای مرجوعی ،محصول سالم بـه مشـتریان عرضـه
میکند .از اینرو ،بایـد تسـهیلی بـهنـام مرکـز انهـدام نیـز
تأسیس شود تـا محصـولهـای فاسدشـده را در آن محـل،
معدوم یا به مواد آلی تبدیل کنـد بنـابراین ،هشـت مکـان
برای ساخت مرکز انهدام درنظر گرفتـه شـده اسـت کـه بـا
توجه به محدودیتها ،مدیر شرکت بایـد بهتـرین محـلهـا
برای ایجاد این مراکز انهدام را تشخیص دهد.
شرکت کاله ،درحال حاضر هشت مرکز توزیع عمـده در
سراسر ایران دارد بنابراین ،درجهت رویکرد توسعة شـرکت،
مدیریت سعی در تأسیس مرکز توزیـع عمـده در هریـک از
استانها دارد .حال  25مکان دیگر را درنظر گرفتـه اسـت و
باید بررسی کند که با توجه به محدودیتهـا ،از میـان ایـن
مکانهای سیوسهگانه ،کدامیک قابلیت استفاده را دارند.
شـــرکت کالـــه ،درحـــال حاضـــر 20 ،مرکـــز توزیـ ـع
خــردهفروشـی دارد بنــابراین ،براســاس رویکــرد توســعهای
شرکت ،مدیر خواستار احدا  100مرکز است .همچنین بـا
توجه به اینکه شرکت کاله بیش از  20نوع محصول را تولید
میکند که از این محصولها ،نـه گـروه از خـانوادة لبنیـات
است ،مدیر باید بررسی کند که از این نه گروه ،کدامیـک را
میتوان در یک خط تولید و بهصورت کارگاهی تولید کرد و
کدام محصولها باید در کارخانههای جداگانه تولید شوند.
از آنجاکه مسئلة فوق دارای  150گـره اسـت و بررسـی
 237،600حالت مختلف آن ضـرورت دارد ،مسـئلهای NP-
 hardبــهشــمار مــیرود بنـابراین ،بــرای حــل ایــن مســئله
میتوان از روشهای فراابتکاری بهره برد .الگوریتمی کـه در
این مقاله بهکار گرفته شده است ،الگوریتم ابتکاری ترکیبی
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انجماد تدریجی 14و نیز عملگر ژنتیک 15است .برای این کار،
ابتــدا مســئله در انــدازة کوچــک ،هــم بــهوسـیلة نــرمافــزار
بهینهسازی  GAMS 24.1.2و هم با الگوریتم ترکیبی انجماد
تدریجی رمزگذاری شده است تا کارایی الگوریتم فراابتکاری
بررسی شود .جواب بهینه بهکمک الگوریتم ترکیبی انجمـاد
تدریجی بهدست میآید.

الگوریتم ترکیبی انجماد تدریجی پیشنهادی
با توجه به پیچیدگی مسئله ،الگـوریتمهـای جسـتوجـوی
دقیق ،برای حل آن به زمان محاسباتی زیادی نیـاز دارنـد و
این زمان حل ،با بزر شدن ابعاد مسئله بـهصـورت نمـایی
زیاد میشود .در بعضی موارد نیز یافتن جواب بهینـه عمـالً
امکانپذیر نیست بنابراین ،الگوریتمهای ابتکاری که درپـی
بهدستآوردن جواب بـا کیفیـت مناسـب در زمـان معقـول
هستند ،در حل این مسائل ،کاربرد بسیاری مـییابنـد .بـه-
همینمنظور ،در این مطالعه یک الگوریتم ترکیبـی انجمـاد
تدریجی ،براساس منطق و مفـاهیم الگـوریتم ژنتیـک ارائـه
شده و جواب بهینة حل مدل ریاضی مقایسه و ارزیابی شده
است .از ویژگیهای این الگوریتم آن است که جـواب اولیـه،
با استفاده از یک رویکرد ابتکاری کارآمد بهدسـت مـیآیـد.
آنگاه درادامه ،الگوریتم انجماد تدریجی ،بـا بهـرهگیـری از
ایــن جــواب اولیــه ،بررســی همســایگی را آغــاز م ـیکنــد
درصـورتیکـه جـواب بهینــة قابـلقبـولی ندهـد ،از عملگــر
جهــش -کــه از مفــاهیم پای ـهای الگــوریتم ژنتیــک اســت-
استفاده میکند و بـا ایجـاد یـک جمعیـت جدیـد ،پـس از
کاهش دما ،الگوریتم دوباره اجرا مـیشـود .ایـن فراینـد تـا
زمانیکه به یک تعداد تکرار معین برسد ،ادامه دارد .از دیگر
ویژگیهای ایـن الگـوریتم آن اسـت کـه بـهدلیـل پـذیرش
جوابهای بد با یک احتمال معین ،توانایی خـروج از بهینـة
محلی را نیز دارد [ .]20در این پژوهش ،برای بهبود جـواب
مسئله و ایجاد همسایگی بهتر و همچنین بـهخـاطر فـرار از
خطر بهینگی محلـی ،از عملگـر جهـش -کـه در الگـوریتم
ژنتیک مرسوم است -استفاده میشود.

تعریف پارامترهای مادل و الگاوریتم ترکیبای
انجماد تدریجی
الگوریتم انجمـاد تـدریجی ،از پدیـدة سـرمایش (تبریـد) و
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انجمــاد تــدریجی ذوب فلزهــا الگــوبرداری شــده اســت .در
الگوریتم انجماد تـدریجی ،کـار بـا یـک جـواب اولیـه آغـاز
میشود و با جستوجوی همسایگی بهبود مییابد .همچنین
از پارامتر دما برای کنترل الگوریتم در طـول بهبـود جـواب
مسئله استفاده میشـود .جایگـاه مولکـولهـا نشـاندهنـدة
متغیرهای تصمیم و میزان نظم و آرایش مولکولهـا همـان
میزان بهینگی جواب است .پـارامتر دمـا تشـبیهی از دمـای
جسم و میزان کاهش دمـا بیـانگر سـرعت الگـوریتم اسـت.
امروزه الگوریتم انجماد تدریجی ،بهعنوان یک تکنیک قـوی
جستوجوی همسایگی اثبات شده اسـت کـه توانـایی حـل
مســائل ترکیبــی ماننــد وســائل نقلیــه ،جایــابی تســهیالت،
زمانبندی تولید و مسائل مشابه را دارد [.]21
در هر مرحله ،در همسایگی جواب جاری ،جوابی جدیـد
تعیین میشود و اگر دارای هزینهای کمتر یا برابر با هزینـة
جواب جاری باشد ،پذیرفته میشود .اگر هزینهای بیشـتر از
هزینة جواب جاری داشته باشد ،با احتمال پذیرفته میشود.
با افزایش اختالف هزینة دو جواب و کاهش دمای الگوریتم،
این احتمال کاهش مییابد.
پارامترهای الگوریتم ،بهصورت زیر درنظر گرفته شدهاند:
برای ایجاد جواب اولیه از روش ابتکاری زیر استفاده
.i
شده است:
 از هشت مرکز تولیـدی ،چهـار مرکـزی کـه کمتـرین
هزینه را دارند  1و بقیه  0شوند.
 از  33مرکز توزیع 10 ،مرکزی که کمتـرین هزینـه را
دارند  1و بقیه  0شوند.
 از  100مرکز خرده فروش 30 ،مرکـزی کـه کمتـرین
هزینه را دارند  1و بقیه  0شوند.
 از هشت مرکز انهدام ،دو مرکزی که کمترین هزینه را
دارند  1و بقیه  0شوند.
 از  33×8راه موجود بین مرکـز تولیـدی و توزیـع88 ،
راهی که کمترین هزینه را دارند  1و بقیه  0شوند.
 از  33×100راه موجــــود بــ ـین مرکــــز توزیــ ـع و
خرده فروش 100 ،راهی که کمترین هزینه را دارند 1
و بقیه  0شوند.
 از  33×8راه موجود بـین مرکـز توزیـع و انهـدام20 ،
راهی که کمترین هزینه را دارند  1و بقیه  0شوند.
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همانطورکه پیشتر گفته شد ،در این مقالـه بـرای
.ii
ایجاد همسـایگی از عملگـر جهـش اسـتفاده شـده
است بنابراین ،با توجه به ماهیت متغیرها از عملگر
جهش بهصورت زیر استفاده شده است:
 تکنیــک  1بــرای متغیرهــای صــفر و یــک :جهــش
بهصورت معکوسکردن یک بیت شامل تغییر  0بـه 1
و از  1به  0باشد
X  0MutateX inew  1
X inew  1  X i   i
new
0
X i  1MutateX i

 تکنیــک  2بــرای متغیرهــای عــدد صــحیح :بــرای
متغیرهای عدد صحیح بـهصـورت زیـر عمـل شـده
است:
) X  (X1 , X 2 ,..., X n
Xi Mutate X inew

در این حالت بهصورت تصادفی ،عضوی از مجموعة زیـر
انتخاب میکنیم:
X inew  X  X i 

 تکنیک  3برای متغیرهای پیوسته :برای عمل جهش
بر متغیرهـای پیوسـته ،مقـداری تصـادفی از توزیـع
نرمال استاندارد به متغیر مورد نظر اضافه میشود:
) N (Xi ,  2

X inew

)X inew  X i   N (0,1

مقدار  معمـو ً بـا عـرض فضـای ممکـن بـرای X i

درنظر گرفته میشود:
;   0.1

)    (X Max  X Min

.iii

دمای اولیة الگوریتم  T 0  70درنظـر گرفتـه شـده
است.

.iv

 Tو نرخ کـاهش

.v
.vi

به صورت  T 0

روش کاهش دما
دما    0.99است.
درصد عملگر جهش برابر  mu  0.2است.
روش توقف الگوریتم ،رسیدن به یک تکرار مشخص
است.

نتایج عددی و تحلیل مطالعة موردی
در ابتدا برای اثبات کارایی الگوریتم ترکیبی ،مدل  VIرا در
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اندازههای کوچک ،هم بهکمک نرمافزار بهینهسازی GAMS

 24.1.2و هم بهروش الگوریتم ترکیبی ،حل و نتایج مقایسه
شدند .با توجه بـه جـدول  1در بخـش پیوسـت و شـکل 2
واضح است که الگوریتم ارائهشده اختالف نـاچیزی بـا حـل
دقیق مـدل دارد و مـیتـوان گفـت ایـن الگـوریتم کـارایی
مناسب دارد .پس میتوان نتیجه گرفت که این الگوریتم در
اندازههای بزر قابلیت اسـتفاده دارد و مطالعـة مـوردی را
میتوان با این الگوریتم حل کرد.
پس از حل مطالعة موردی ،نتایج زیر حاصل شد:
الــــف) مقــــدار تــــابع هــــدف در ایــــن مطالعــــه،
 28195774/1032116واحد پولی است.
ب) عالوهبر کارخانة  1که درحـال حاضـر فعـال اسـت،
کارخانة  2نیز باید راهاندازی شود.
ج) از بــین  33مرکــز پیشــنهادی توزیــع و جمــعآوری،
مراکــز  27 ،25 ،20 ،19 ،17 ،15 ،2و  31اقتصــادی بایــد
احدا شوند.
د) از بین  8مرکز پیشنهادی انهدام ،عالوهبـر مرکـز -1
که درحال حاضر فعال است -مرکز  2نیز باید احدا شود.
ه) از بین  9دسته محصول مورد نظر ،راهاندازی خط تولید
محصول  4در کارخانة تولیدی فعلی ،غیراقتصادی است.
و) از کــــل مقــــدار هزینــــة تــــابع مــــدل -کــــه
 28195774/1032116واحد پولی است3350000/1032 -
واحد پولی صرف ساخت کارخانـة جدیـد شـمارة  ،2مقـدار
 13،600،000واحد پولی صـرف راهانـدازی  8مرکـز بهینـة
توزیع و جمعآوری 900 ،واحد پـولی صـرف احـدا مرکـز
انهدام  2شده و باقی هزینه -کـه 11244874/00110116
واحد پولی است -برای ساخت راهها و مسیریابی و همچنین
حملونقل صرف شده است.
ز) زمــان حــل مســئلة مطالعــة مــوردی بــا الگــوریتم
فراابتکاری ترکیبی انجماد تدریجی 4074/556928 ،ثانیـه
است .این زمان ،در سیستمی بـا مشخصـات بـا مشخصـات
 core 2 Due @ 2.0 GHz and 8GB RAMتحـت سیسـتم
عامل ویندوز  7بهدست آمده است.
ح) دمــای نهــایی الگــوریتم ترکیبــی انجمــاد تــدریجی،
تقریباً صفر ( )10-14است.
ط) با توجه به شکل  2و جدول  ،1رفتار تابع هـدف در
روش حل دقیق و روش فراابتکاری ،مشابه است و اختالفـی
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که در انتهای نمودار وجود دارد ،به این دلیـل اسـت کـه در
اندازههای بزر تر  ،GAMSقادر به حل نهایی مدل نیسـت
بنابراین ،جواب فراابتکاری ،با حد پایینی از حل بهینة دقیق
مقایسه شده است.
ی) بــا توجــه بــه شــکل  3و جــدول  ،1در انــدازههــای

کوچــک زمــان ،حــل روش دقیــق بــهمراتــب کمتــر از
روش فراابتکاری ترکیبی است ،اما هنگامیکه بعد مسـئله از
تعدادی گره معین بزر تر میشود ،زمـان حـل فراابتکـاری
ترکیبی ،به مراتـب کمتـر از روش دقیـق بـهکمـک GAMS
است.

شکل  .2نمودار مقایسة مقدار تابع هدف دو روش دقیق و فراابتکاری

شکل  .3نمودار مقایسة زمان حل دو روش دقیق و فراابتکاری ترکیبی

شکل  .4نمودار تحلیل حساسیت پارامتر λ

با توجه به اهمیت و نقـش کلیـدی پـارامتر  λدر مـدل

نهــایی  VIو تــأثیر بســزای آن بــر جــواب مــدل ،تحلیــل
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حساسیت جواب بهینة مدل مذکور با توجه به تغییرهـای λ
انجام شده است که در شکل  4مشاهده میشود.
با توجه به شکل  4میتـوان نتیجـهگیـری کـرد کـه بـا
افزایش مقدار عـددی پـارامتر ثابـت  ،λمقـدار تـابع هـدف
افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،میزان تابع هدف ،به پـارامتر
وزنی واریـانس حـل ( -)λکـه از سـوی تصـمیمگیرنـدگان
تعیین میشود -حساس است و تغییرهای آن ،بر تابع هدف
تأثیر شایانتوجهی دارد بنابراین ،تعیین مناسـب و کارآمـد
این پارامتر ،کیفیت جواب حـل را بـهانـدازة شـایانتـوجهی
بهبود میبخشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا یک شبکة یکپارچة لجستیک مستقیم
و معکــوس طراحــی شــد و ســپس بــا توجــه بــه ویژگــی
غیرقطعیبودن پارامترها ،مدلی غیرقطعی برای ایـن شـبکه
ارائه شد .درنهایت ،به منظور دستیابی به یک جـواب بهینـة
استوار با استفاده از روش بهینهسازی اسـتوار ،مـدل قطعـی
شد .بـرای اعتبارسـنجی مـدل ،از یـک مطالعـة مـوردی در
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شـرکت کالــة آمــل و بــرای دســتیابی بــه جــواب بهینــه ،از
الگوریتم فراابتکاری ترکیبی انجماد تدریجی اسـتفاده شـد.
این شبکه ،قابلیت کاربرد در صنایع مختلف تولیـدی ،نظیـر
صــنایع تولیــد تجهیــزات الکترونیکــی و دیجیتــالی ،تولیــد
وسایل نقلیـه و سـایر صـنایع مشـابه را دارد کـه در آنهـا،
به کـارگیری درسـت مـدل ،صـرفهجـوییهـای هنگفتـی را
بههمراه خواهد داشت.
از جمله موضوعهایی که برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود ایـن اسـت کـه درصـورت بـرآوردهنشـدن تقاضـای
مشتریان ،هزینة کمبود به تابع هدف اضافه شود .این هزینه
ممکن است در سناریوهای متعدد ،مقـادیر متفـاوت داشـته
باشد .از جمله مسائل دیگری که در آینده مـیتـوان دربـارة
آن بحث کرد ،درنظرگرفتن مراکز تهیـة مـواد اولیـه اسـت.
همچنین میتـوان مباحـث زمـانبنـدی تولیـد و دورههـای
مختلف تولیدی را نیز به مدل افزود و جامعیت بیشتری بـه
مدل بخشید.
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پیوست
GAMS
GAMS

N.O

اندازه کو

اندازه متوسط

اندازه بزرگ

node

Hybrid
SA
SA-GA

Comparison
Comparison

product
value

time

value

time

value

time

1

8

2

6171494.220

0.050

6528848.534

137.524

0.058

2749.471

2

11

2

7428018.520

0.190

7513402.890

146.520

0.011

770.158

3

12

2

16841096.000

0.470

18785764.213

157.679

0.115

334.487

4

13

3

3979727.853
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3925100.964
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-0.014

1250.014
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2
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247.370
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-0.204
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16

3

14605513.890

186.140

15065746.840

193.167
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7
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3

7331093.359

10.380

8826024.730

365.148

0.204

34.178
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27

4

18660804.265

902.560

19874196.449

423.547
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-0.531

9
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4
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972.000

19960121.593
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0.012
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4

25248760.097
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7

27056399.600

3599.990
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598.003
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-0.834
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7
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*

186227074.8
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*
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41

7
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*
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*
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7

175486912.6

*
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*
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7

237436672.3

*
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*

16

47

7
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*
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*
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7

277940886.6

*
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814.501787 0.04354727

*
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7
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*

320409141.3
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*
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7
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7
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1315.86808 0.1541004

*

21
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7
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*

831036537.2

1481.09749 0.07964719

*

 و درصد اختالف در زمان حل و مقدار تاب هدفSA  نتایج مقایسة زمان حل و مقدار تاب هدف به دو روش دقیق و فراابت اری تریبی.1 دول
 از مقدار حد پایین حاصل از آزادسازی متغیرهای صحیح استفاده، برای مقایسه با فراابت اری، در تعیین واب بهینة سراسریGAMS (بهد یل قابلیتنداشتن
)شده است

واژههای انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Aras
2. Taboo Search
3. Uster
4. Fleischmann
5. Stochastic Programming
5. Fuzzy Programming
6. Stochastic Dynamic Programming
7. Robust
8. Scenario Based Robust Optimization
9. Control Variables
10. Structural Constraints
11. Control Constrains
12. Multiple Criteria Decision Making
13. Simulated Annealing (SA)
14. Genetic Algorithm (GA)

