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چكيده
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای طراحی زنجيره تأمين سنگهای تزئينی در شرایط رقابتی و باا درنرار
گرفتن ریسکهای اختالل میباشد .ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش ،استفاده از برناماهریازی ریايای و
تئوری بازیها میباشد که اغلب در مدلسازی مدلهای رقابتی از بازی استكلبرگ استفاده مایگاردد .همنناين
هدف در مدلسازی این مسئله مقابله با ریسکهای احتمالی اختالل و در نررگرفتن شرایط رقابتی بازار میباشد.
با توجه به شرایط مسئله ،از روشهای فرا ابتكاری نرير الگوریتم بهينهسازی انبوه ذرات و بهينهساازی مبتنای بار
جغرافيای زیستی جهت حل مدل و اعتبارسنجی آن استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقيق نشان میدهد
که بروز اختالل ،تصميمات مكان یاابی اساتقرار مراکاز توليادی و تاوزیعی ،قيمات محصاودت و ساود اجازای
زنجيره را تحت تأثير قرار میدهد.
کلمات کليدي :رقابت ،اختالل ،طراحی زنجيره تأمين ،بازی استكلبرگ ،بهينهسازی انبوه ذرات
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مقدمه
امروزه عرصه توليد و خدمات با تغيير الگوی رقابت مشتریان ،منجر به تغيير نوع رقابت بازارهاا
از حالاات رقاباات ميااان شاارکتهااای مسااتقل بااه رقاباات ميااان زنجياارههااای تااأمين شااده اساات
(آقابزرگی و همكاران .)3578 ،بعالوه ،طراحی زنجيره تاأمين دارای ادبياات گساتردهای مای-
باشد که بيشتر ادبيات این مويوع مرتبط با زنجيره تأمين تكی (انحصااری) مایباشاد و وجاود
زنجيره تأمينهای رقيب و ظهور آنها در آینده را در نرر نگرفتهاند .درهرصورت ،زنجيرههای
تأمين برای به دست آوردن سهم بيشتری از بازار با یكدیگر رقابت میکنند .بنابراین ،حتی اگار
در یک زمان رقيبی وجود نداشته باشد ،زنجيرههای تأمين باید برای ويعيت رقاابتی در آیناده
آماده باشند (فراهانی و همكاران .)2138 ،یكی از نقاط يعف پژوهشهای صورت گرفته این
است که اکثر مدلهای طراحی زنجيره تأمين شرایط رقابتی را کاه در آن رقابات مياان زنجياره
تازه وارد و رقبای موجود ،باعث تغيير رفتار مشتریان میگردد ،نادیده گرفتاه اناد و زماانی کاه
زنجيره تأمين رقيبی وجود ندارد ،زنجيره تأمين موجود در بازار دارای انحصار 3است کاه تماا
سهم بازار را به دست میآورد (ژانگ و راستون.)2114 ،
همننين در دهههای اخير محققان و مراکز علمی به صورت فزایندهای به مويوع اخاتالل 2در
زنجيره تأمين عالقهمند شدهاند .عوامل اختالل هم از عوامل طبيعی و هم از فعاليتهای انساانی
ناشی میشوند و اختالل در زنجيره تأمين مويوعی است که از همان زمانی که مفهاو زنجياره
تأمين بيان شده است ،وجود داشته ولی در دهههای اخير توجه بيشتری را به خاود جلاب کارده
است (اشنایدر و همكاران .) 2132 ،عاالوه بار ایان مادیریت اخاتالل شاامل مولفاههاایی نريار
شناسایی ریسکهاای اخاتالل ،ارزیاابی ریساکهاای اخاتالل ،تصاميمات مادیریتی در ماورد
ریسکهای اختالل و پيادهسازی آنها و نراارت بار ریساکهاای اخاتالل مایباشاد (فناگ و
همكاران.)2133 ،

1. Monopoly
2. Disruption
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در نرر گرفتن رقابت و اختالل به طور همزمان کمتر ماورد توجاه پژوهشاگران حاوزه زنجياره
تأمين قرار گرفته است .شاید یكی از ددیل این امر ،دشواری حال ایان گوناه مساائل باه دليال
رویكرد استفاده از تئوری بازیهاست که با ورود اختالل نيز دشواری حل این گونه مساائل دو
چندان میگردد (فریز و همكارن .) 2133 ،لذا ،هادف اصالی ایان پاژوهش ارائاه مادلی بارای
طراحی زنجيره تأمين سنگهای تزئينای در شارایط رقاابتی و باا در نرار گارفتن ریساکهاای
اختالل میباشد.
حداقل در دو دهه گذشته تمامی مسئولين و متوليان اقتصادی کشور بارها اعال کردهاند کاه باا
توجه به شرایط اقتصادی و سياسی دنيا اقتصاد کشور نباید تنها متكی به درآمدهای نفتای باشاد.
به گفتاه آناان ياروری اسات کاه باا سارمایهگاذاری در ساایر اساتعدادهای نهفتاه اقتصاادی،
محورهای جدید توليدی به وجود آید و سياسات صاادرات محصاودت صانعتی و معادنی باه
بازارهای جهانی و توسعه همهجانبه و پایدار کشاور موردتوجاه قارار گيارد .یكای از امكاناات
بالقوه نيل به این هدف بسيار مهم و اساسی برخورداری از انواع ذخایر معدنی است .عاالوه بار
این سؤادتی که در این طرح درصدد پاسخگویی به آنها هستيم عبارتاند از:
 زنجيره تأمين سنگ باید چگونه طراحی شود تا در مقابل اختالل مقاو باشد؟ اتخاذ چه استراتژیهایی برای حفظ مزیت رقابتی زنجيره تأمين سنگ مؤثر است؟ در صورت بروز اختالل در منبع تأمين ،تقايای توليدکنندگان به چه صورتی توسط ساایرتأمينکنندگان پوشش داده میشود؟
 در صنعت سنگ برای کسب سهم بيشتری از بازار چه مشخصاههاای رقاابتی بایاد مادنررقرار گيرد؟
به طور خالصه ،توجه همزمان به رقابت و اختالل در منبع تأمين ،تصاميمات مكاانیاابی مراکاز
توليد و توزیع ،تصميمات قيمتگذاری محصودت و تعریف تقايا در قالب متغيری وابسته باه
کشش بازار از نوآوریهای این تحقيق محسوب میگردد.
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در ادامه به بررسی پيشينه و روش تحقيق میپردازیم .پس از تعریف مسئله و مدلساازی آن ،باه
بيان روش حل ،نتایج تحقيق ،تحليل یافتاههاای تحقياق و اعتبارسانجی آن پرداختاه و سارانجا
نتيجهگيری و پيشنهادات آتی را مطرح میکنيم.

پيشينه تحقيق
سيفرت و دنگنبرگ ( )2133در مقالهای به بررسی این مويوع پرداختند که زنجيرههای تأمين
برای این که در شرایط رقابتی باقی بمانند باید نسبت به تغييرات محايط زنجياره خاود حساا
بوده و چگونگی انطباق خود با این تغييرات را بررسی کنند .بای و همكااران ( )2132در مقالاه
خود به طراحی زنجيره تأمين سوختهای بيولوژیكی با استفاده از تئوری بازیها پرداختناد .در
مدل آنها یک بازی رقابتی دوسطحی رهبر-پيرو 3ارائه شاده اسات کاه خروجای آن تعاداد و
مكان بهينه کارخانههای توليد سوخت ،هزینه خرید محصودت کشاورزی ،چگونگی کااربری
زمينهاای کشااورزی و هزیناه حمالونقال محصاودت اسات و در حالات دیگاری باه مقولاه
همكاری بين طرفين بازی پرداخته شده است.
بر طبق نرار ایواناووا وساوکولو ( )2117عاد قطعيات یكای از خاوام عماومی محيطای هار
سيستمی میباشد که برای هر نوع یا درجه از پينيدگی قابل لمس است و ما مایتاوانيم فااای
عد قطعيت را گشترش یا کاهش دهيم .در واقع میتاوان گفات کاه ریساک از عاد قطعيات
آغاز میشود و با توجه به عوامل عد قطعيت و به وجود آمدن ریسک میتوان گفات اخاتالل
ناشی از وجود ریسک است که میتواند عمدی(سرقت) و یا غيار عمادی(حوادغ غيرمترقباه)
باشد .مدیریت اختالدت و خرابیهای زنجيره تأمين در سالهای اخيار هام از جاناب صانایع و
هم از جانب مراکز علمی مورد توجه قرار گرفته است .شرکتها دریافتهاناد کاه اخاتالدت در
زنجيره تأمين تاأثير بسايار زیاادی در تواناایی مادیریت موفاق زنجياره تاأمين دارد (اشانایدر و
همكاران.)2132 ،
1. Leader-Follower
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گوپتا و همكاران ( )2133در پژوهشی به بيان استراتژیهای مقابله با پيامدهای ریساک اخاتالل
در زنجيره تأمين پرداختند .آنها زنجياره تاأمينی متشاكل از دو تاأمينکنناده و دو توليدکنناده
رقيب در نرر گرفتند کاه در آن تاأمينکنناده اول غيرقابال اعتمااد و دارای قيمتای ارزان و در
مقابل تأمينکننده دو قابل اعتماد و دارای قيمتی گران بود .آنها نشاان دادناد کاه اخاتالل در
تأمين و زمان تدارکات بر روی تصميمات خرید تأثير میگذارد و مقدار بهينه سافارش و ساود
مورد انترار را در شرایط مختلف تعيين نمودناد .رباانی و همكااران ( )3578جهات اطميناان از
سطح بادی عملكرد زنجيره تأمين در صورت بروز اختالل ،از شاخص اساتواری باا اساتفاده از
رویكرد مدلسازی مبتنی بر سناریوها را بكار گرفتند.
عالوه بر این فالح و همكاران ( )2133در مقالاهای رقابات مياان دو زنجياره تاأمين حلقاه بساته
شامل توليدکنندگان ،خردهفروشان و مراکز بازیافات در شارایط عاد قطعيات را موردمطالعاه
قرار دادند .هدف اصلی این مقاله بررسی تأثير رقابت همزماان و اساتكلبرگ باين زنجيارههاای
تأمين حلقه بسته بر روی سود ،تقايا و ميزان محصاول برگشاتی اسات .روش مورداساتفاده در
این تحقيق ،استفاده از تئوری بازیها به همراه بهکارگيری تئوری احتمال میباشد.
با توجه به مطالب ذکرشده و نيز مطالعاات صاورت گرفتاه در حاوزه مادیریت زنجياره تاأمين
سنگ ،میتوان مهمترین انگيزههای پرداختن به این مويوع را بهصورت عوامل زیر برشمرد:
 با توجه به مطالعات صورت گرفته ،پژوهشی که اختالل و رقابت را برای طراحای زنجيارهتأمين سنگهای تزئينی در نرر گرفته باشاد یافات نشاد و ایان امار را مایتاوان باهعناوان
مهمترین نوآوری این پایاننامه قلمداد کرد که به نحوی آن را جزء اولين مطالعات از ایان
حيث قرار میدهد.
 اکثر مدلهای ارائهشده در مطالعات پيشين ،اختالدت احتمالی مربوط باه اجازای زنجيارهتأمين را در نرر نگرفتهاند که این امر موجب واقعیتر شدن مدل میگردد.
 در نرر گرفتن مبحث رقابت اغلب در قسمت پایيندست زنجياره موردتوجاه قارار گرفتاهاست و کمتر مقادتی رقابت در تدارکات و منبع یابی را مدنرر قارار دادهاناد کاه در ایان
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پ ژوهش شرایط دنياای واقعای صانعت سانگ باهگوناهای اسات کاه مایتاوان رقابات در
باددست زنجيره را بررسی نمود.

روش تحقيق
در تحقيق حاير از مطالعه کتابخانهای در زمينه زنجيره تاأمينهاای رقاابتی و بحاث اخاتالل در
زنجيره تأمين استفاده شده است .با مطالعاه آماار و ارقاا موجاود در زميناه معاادن سانگهاای
تزئينی سطح کشور و بررسی پتانسيلهای موجود برای توسعه این صنعت ،بر آن شادیم کاه باا
روشی علمی و با در نرر گرفتن واقعيات موجود در بازار این صنعت نرير وجود رقبای مختلف
داخلی و خارجی و همننين ریسکهای اختالل به بررسی شيوه طراحی زنجيره تاأمين سانگ-
های تزئينی بپردازیم.
ابزار اصلی مدلسازی مسئله در این پژوهش ،استفاده از تئوری بازیهاست که برای حال مادل
پيشنهادی در قسمت بعدی از بازی استكلبرگ استفاده شده است .با توجه به ماهيت رقابات در
زنجيره تأمين سنگهای رقابتی که رقابتی پویا و به صورت دو مرحلهای میباشد ،ابزار مناساب
استفاده از بازی استكلبرگ است .در این بازی ابتدا رهبر(سنگبری) اقدا باه تصاميمگياری در
خصوم قيمت فروش سنگ و محل استقرار واحدهای توليدی ماینمایاد و ساپس در مرحلاه
بعد پيرو(سنگفروش) با توجه به تصميمات رهبر ،تصميمات مناسب خود را در خصوم محال
احداغ سنگفروشی و قيمت فروش محصول به مشتری نهایی اتخاذ مینماید .عالوه بر ایان ،در
نرر گرفتن بروز اختالل در منبع تأمين منجر به تغيير در شرایط تصميمگياری بارای هرکادا از
بازیگران بازی استكلبرگ میگردد .به طوریكه با بروز اخاتالل در منباع ،تغييراتای اساسای در
خصوم محل احداغ سنگبری توسط رهبر صورت میگيرد و همننين قيمتهاای پيشانهادی
دستخوش تغيير قرار میگيرد و به تبع آن تصميمات پيرو نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
در این پژوهش قصد داریم تاا باه کماک مطالعاه ماوردی بار روی صانعت سانگ در کشاور،
اطالعات موردنياز ،برای ورود به مدل ارائهشده را جمعآوری نمایيم .بنابراین این اطالعاات از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و انجمن سنگ ایران قابل اخذ میباشد .عالوه بر ایان ،بعاای
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از اطالعات با استفاده از نررات خبرگان این صنعت بدست آمده اسات .پاس دو روش اصالی
جمعآوری اطالعات این پایاننامه ،استفاده از دادههای موجود در سازمانهای مرتبط با معاادن
و استفاده از نرر خبرگان و تجارب شخصی محقق میباشد.

تعريف مسئله
زنجيره تامين صنعت سنگهای ساختمانی و تزئينی به صورت زیر در نرر گرفته شاده اسات و
تعریف مفرويات ،پارامترها و متغيرهای تصميم در ادامه ارائه مایگاردد .همنناين مدلساازی
مسئله با بهرهگيری از بازی استكلبرگ صورت پذیرفته است که در آن سانگبریهاا باه عناوان
رهبر و سنگفروشیها در نقش پيرو ،دو بازیگر اصلی خواهند بود که هر کدا با هادف کساب
سود بيشتر وارد بازی می گردند.

شكل  :1زنجيره تامين صنعت سنگ
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مفروضات مسئله
 سنگبریها بعنوان توليدکننده ،موادخا را از معادن تهيه میکنند. سنگفروشیها به عنوان خرده فروش ،کاد را از سنگبریها تهيه میکنند. مشتریان برای تهيه سنگ به سنگفروشی و یا مستقيماً سنگبری مراجعه میکنند. هزینه حمل کاد از سنگبری و سنگفروشی بر عهده خریدار است. معادن سنگ در محلهای مشخصی استقرار یافته است. بروز اختالل در منبع بصورت درصد خرابی در عريه سنگ معدن میباشد. رقابت ميان سنگبریها و سنگفروشیها بر روی کسب سود بيشتر است. در مسئله با محدودیت بودجه احداغ سنگبری و سنگفروشی روبرو هستيم. بعلت فرآوری بر روی سنگ قيمت ارائه شده توسط سنگبری بادتر از معدن است. تقايا کاد تابعی از حداکثر نياز بالقوه بازار و قيمت میباشد. -هزینه حمل کاد به نوع کاد بستگی ندارد.

مدلسازي مسئله
در این قسمت به ارائه مدل دوسطحی برای طراحای شابكه زنجياره تاأمين صانعت سانگهاای
تزئينی و ساختمانی میپردازیم .رقابت در نرر گرفتهشده بين سانگبریهاا و سنگفروشایهاا باا
استفاده از بازی استكلبرگ مدلساازی شاده اسات .در اداماه نمادهاای اساتفادهشاده در مادل
ریايی معرفی میشود و مدل ریايی بيان میگردد.

 : Iمجموعه مكانهای معادن سنگ i 1, 2,3..., I

 : Jمجموعه مكانهای کاندید جهت احداغ سنگبری j 1, 2,3..., J 

 : Kمجموعه مكانهای کاندید جهت احداغ سنگفروشی k 1, 2,3..., K 

 : Lمجموعه مكانهای مشتریان l 1, 2,3..., L 
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متغيرهاي تصميم
X m ijn

ميزان کادی ارسالی نوع  nاز معدن  iبه سنگبری j
ميزان کادی ارسالی نوع  nاز سنگبری  jبه سنگ فروشی k

X p njk

ميزان کادی ارسالی نوع  nاز سنگ فروشی  kبه مشتری l

Xrkln
X c njl

ميزان کادی ارسالی نوع  nاز سنگبری  jبه مشتری l

Zp j

متغير صفر و یک احداغ سنگبری در مكان j

Zrk

متغير صفر و یک احداغ سنگ فروشی در مكان k

Pm in

قيمت کادی نوع  nدر معدن i
قيمت کادی نوع  nدر سنگبری j

Pp nj

قيمت کادی نوع  nدر سنگ فروشی k

Prkn

پارامترها
هزینه احداغ سنگبری j

Fp j

هزینه احداغ سنگفروشی k

Frk

هزینه حمل کاد از معدن  iبه سنگبری j

Tm ij

هزینه حمل کاد از سنگبری  jبه سنگفروشی k

Tp jk

حداکثر ظرفيت معدن  iبرای سنگ نوع n

Capm in

حداکثر ظرفيت سنگبری برای سنگ نوع n

Capp nj

حداکثر ظرفيت سنگفروشی برای سنگ نوع n

Caprkn

ميزان تقايای سنگبری  jاز سنگ نوع n
ميزان تقايای سنگفروشی  kاز سنگ نوع n
ميزان تقايای مشتری  lاز سنگ نوع n
بودجه دردستر

جهت احداغ سنگبری

Dp nj

Drkn
Dc ln

B
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'B

جهت احداغ سنگفروشی

i

درصد خرابی معدنi

n

حداکثر تقايای بالقوه در بازار برای سنگ  nاز معادن

 'n

حداکثر تقايای بالقوه در بازار برای سنگ  nاز سنگبریها

"n

حداکثر تقايای بالقوه در بازار برای سنگ  nاز سنگفروشیها

n

کشش تقايا سنگ نوع  nنسبت به قيمت معادن

' n

کشش تقايا سنگ نوع  nنسبت به قسمت سنگبریها
کشش تقايا سنگ نوع  nنسبت به قيمت سنگفروشیها

" n

مدل بازي استكلبرگ :پيشرو (سنگبری) – پيرو (سنگفروشی)
n n
n
)Follower : Max   Prk Drk   Frk Zrk    Tp jk Xp jk (1
jk n

k

k n

)Max   Pp n Dp n   Fp Zp    Tm Xm n (2
j
j
j
j
ij
ij
j n
j
i j n

Leader :

s .t .
)(3

l , n

)(8

i , n

)(3

j , n

)(2

k , n

)(9

n

)(4

n

n
n
n
 Xr   Xc  Dc
kl
jl
l
k
j
n
n
 Xm   Capm
ij
i
i
j
n
n
n
 Xp   Xr  Capp Zp
jk
jl
j
j
k
l
n
n
 Xr  Capr Zr
kl
k k
l
n
n
 Dp      Pm
j
n
n
i
j
i
n
'
'
n
 Dr      Pp
k
n
n
j
k
j
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)(7

n

)(31

i , j , n

)(33
)(32
)(35

j , n

)(38

k , n

)(33

j , n

)(32

k , n

)(39

i

)(34

j , k

)i , j , k , l , n (37
)(21

i , j , k , n

14

n
"
'
n
"
n
 Dc      Pp    Pr
l
n
n
j
n
k
l
j
k
Pp n  Pr n
j
k
 Fp Zp  B
j j
j
'
 Fr Zr  B
k k
k
Pp n  Zp M
j
j
Pr n  Zr M
k
k
n
n
n
 Xm   Xp   Xc
ij
jk
jl
i
k
l
n
n
 Xp   Xr
jk
kl
j
l
0   1
i
Zp , Zr  0,1
j
k
Xm n , Xp n , Xr n , Xc n  0
ij
jk
kl
jl
Pm n , Pp n , Pr n  0
i
j
k

روابط ( )3و ( )2به ترتيب توابع هدف (سود) پيرو و رهبر را نشان میدهناد کاه تفايال ميازان
درآمد حاصل از فروش و هزینههای احداغ و حملونقل میباشد .رابطاه ( )5بارآورده ساازی
تقايای مشتری را توسط سنگبریها و سنگفروشیها نشان میدهند .در رابطه ( )8بروز اخاتالل
در منبع را در برآورده سازی تقايا نشان میدهد .در روابط ( )3و ( )2محدودیتهای ظرفيات
توليدکننده و توزیعکننده در برآوردهسازی تقايا مشتریان لحاظ شده است .روابط ( )4( ،)9و
( )7توابع تقايا را براسا

کشش تقايا نسبت به قيمت در نرار گرفتاهاناد .رابطاه ( )31اصال

منطقی قيمت تما شده برای خردهفروش و توليدکننده را اعمال مایکناد .رواباط ( )33و ()32
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جهت احداغ سنگبری و سنگفروشی را نشان میدهد .رواباط ( )35و ()38

موجب میگردد در صورت احداغ سنگبری و سنگفروشی رابطاه فعاال گاردد .رابطاه ( )33و
( )32مربوط به روابط تعادلی جریان کاد میباشد .رابطه ( )39درصد اختالل در منباع را نشاان
میدهد و رابطه ( )34متغيرهای تصاميم بااینری اسات .رواباط ( )37و ( )21متغيرهاای تصاميم
پيوسته مثبت میباشند.

حل مدل و يافتههاي پژوهش
در ادبيات ،روشهای دقيقی که برای حل مسائل دوسطحی که بهصورت عدد صاحيح مخاتلط
خطی میباشند بسيار کم و محدود میباشد .البته برای حال مساائل دوساطحی کاه متغيار عادد
صحيحی در مسئله سطح پایين (پيرو) وجود ندارد روشهاای زیاادی پيشانهاد شاده اسات کاه
بهصورت کلی میتوان این روشها را به دو دسته کلی روشهای شمارشی 3و روشهای تغييار
ساختاری 2تقسيم کرد (کندلر و تونسلی .)3742 ،با توجه به شرایط مسئله ازجملاه ابعااد مسائله
در دنيای واقعی ،دومرحلهای بودن مدل و وجود متغيرهاای تصاميم بااینری در هار دوساطح و
همننين با بررسی ادبيات این نوع مسائل و استناد به مقالهای مشابه گناگ  .همكااران (،)2133
به این نتيجه رسيدیم که حل دقيق 5برای این مسئله نمیتوان ارائه داد .لذا برای حل مادل فاوق
از روشهای فرا ابتكاری 8استفاده مایکنايم کاه در ایان تحقياق باا توجاه باه ادبياات موجاود،
الگوریتم بهينهسازی انبوه ذرات 3به کار گرفته شده است.
این الگوریتم جزء الگوریتمهای مبتنی بر جمعيت میباشاد و بار شابيهساازی رفتاار اجتمااعی
پرندگان و زنبورها و ماهیها منطبق است .این الگاوریتم اولاين باار توساط ابرهاات و کنادی
معرفی شد .در این الگوریتم هر ذره در گروه با استفاده از موقعيت و سارعت خاود تعریاف
میشود .بهطورکلی ،موقعيت یک ذره نشاندهناده یاک جاواب بارای مسائله بهيناهساازی و
1. Enumeration
2. Reformulation
3. Exact
4. Meta heuristic
)5. Particle Swarm Optimization(PSO

طراحی زنجيره تأمين رقابتی با در نرر گرفتن اختالل در تأمين ...
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سرعت نشاندهندهی جهت جستوجو و حرکت یاک ذره در تكارار بعادی مایباشاد .بارای
یافتن جواب بهينه ،هار ذره حرکات خاود را بار اساا

داناش خاود و همساایگانش تنرايم

میکند (ابرهارت و کندی.)3773 ،
مدلسازی مسئله با توجه به محدودیتها و مفرويات آن مطرح و روشی فارا ابتكااری تحات
عنااوان بهينااهسااازی انبااوه ذرات باارای حاال ماادل پيشاانهاد گردیااد .ساااختار کلاای حاال مساائله
دومرحلهای رهبر و پيرو به این صورت است که در مرحلاه اول رهبار باا توجاه باه پارامترهاای
ورودی مسئله اقدا به تصميمگيری در مورد انتخااب محال احاداغ سانگبری و تعياين قيمات
سنگ میکند .پس از او پيرو با در نرر گرفتن قيمتهای ارائهشاده و محالهاای احاداغشاده
برای سنگبریها تصاميم مایگيارد در چاه نقااطی سنگفروشای احاداغ نمایاد .بناابراین باا دو
الگوریتم بهينه سازی انبوه ذرات تودرتو مواجه هساتيم و ایان فرآیناد اداماه ماییاباد تاا شارط
توقف الگوریتم برقرار گردد.
شرط توقفی که برای الگوریتم در مدلمان در نرر گرفتهایم وقوع شروط زیر است:
 تعداد تكرار الگوریتم رسيدن به حداقل سود موردنرر بازیگران -بيشتر بودن اختالف ميزان سود رهبر و پيرو از یک حد موردنرر

نحوه نمايش جواب

3

چگونگی کدگذاری جوابها در ارتقاء کيفيت جوابها و همننين افزایش سارعت اجاراهاا تااثير
اساسی خواهد داشت .بدین منرور ما از کدگذاری بر پایه ترتيب 2که عملكرد قابل قباولی در ایجااد
جوابها و افزایش سرعت اجرای الگوریتمهای مختلف دارد ،استفاه ماینماایيم .بارای کدگاذاری
جوابها در این مسئله پنج رشته 5عدد استفاده شده است که این پنج رشته عبارتناد از رشاته مرباوط
به معادن ،سنگبریها ،سنگفروشیها ،مجموع سنگبری و سنگفروشیها و رشته تعيين قيمت.
1. Solution representation
2. Order based representation
3. String
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همننين به جای استفاده از رشتههاا و مااتریسهاای چندبعادی تودرتاو کاه کاار محاسابات و
کدنویسی را دشوار میکند ،از چهار رشته یک بعدی و یک رشته دوبعدی استفاده شده است.
این کار موجب افزایش سرعت محاسبات و فهم راحت مدل نيز میگردد .شكل زیار نموناهای
از رشتههای ذکر شده و چگونگی بكارگيری آن در حل مسئله را نشان میدهد.
14785

14133

14417

14859

14222

14325

شكل  :2مثالي از نمايش جواب

همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ،این رشته که دارای 2عنصر میباشاد ابتادا باه
اعاداد تصاادفی هار رشاته

ترتيب اعداد  3تاا  2را باه آن تخصايص داده ایام .ساپس بار اساا

بصورت نزولی ،رتبه هر سلول مشخص گشته است و سرانجا ترتيب نهاایی یاا اولویات نهاایی
مشخص میگردد.
جدول  :1نمونهاي از مرتبسازي جوابها

3

2

6

5

4

0.809

0.222

1

6

3

2

4

5

1

2

4

3

0.437 0.011 0.943

1

Assigned number

Random real numbers 0.123
5
Numbers rank
6

Resulted order

شبه كد 1الگوريتم
1. Generate random permutation for customers, retailers, production
centers and Mines
2. Define.
 (k , n , r ) = all demands of stone type n assigned to route r from retailer
k
 kr = set of customers assigned to route r from retailer k

 = set of unassigned customers

3. k=1.
1. Pseudo code
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4. Start from retailer k
5. If1 demand(first customer, stone type n) +  (k , n , r )   n
5.1.

Insert the first customer to

 kr .

5.2. Delete the first customer from customers order and from  .
5.3. For all types of stone :  (k , n , r ) =  (k , n , r ) + demand (first
customer, stone type n)
5.4. If2  ={}
5.4.1. Go to step 8.
5.5. end if2
6. else1
6.1. k=k+1.
6.1.1. If3 k> number of retailers
6.1.1.1. k=1, r=r+1.
6.1.1.2. Go to step 4.
6.1.2. end if3
6.2. Go to step 4.
7. end if1
8. r=1, j=1.
9. Start from route r
9.1. If4 production center j was compatible for all stones of route r &&

Trj    (k , n , r )
n

9.1.1. Assign production center j to route r
9.1.2. Trj  Tr j    (k , n , r )
w

9.1.3. j= 1, r=r+1
9.2. else4
9.2.1. j=j+1, and go to step 9.1
9.3. end if4
10. Calculate the volume of stone residue must be transported to Mine
from each production center as Trans(j)
11. for1 every production center j in production center order
11.1. for2 every Mine i in Mines order
11.1.1. if5 Dis(i) >0
11.1.1.1. transportation(j,i)=min {Dis(i), Trans(j)}
11.1.1.2. Dis(i)=Dis(i)-transportation(j,i).
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)11.1.1.3. Trans(j)=Trans(j)-transportation(j,i
11.1.2. endif5
11.1.3. if Trans(j)=0
11.1.3.1. Break main loop.
11.2. end for2
12. end for1

تحليل نتايج
در این قسمت مدل ارائهشده در حالتی که اختالل وجود ندارد باحالتی کاه اخاتالل وارد مادل
میگردد ،مقایساه مایشاود و نتاایج حاصاله ماورد بررسای و تجزیاهوتحليال قارار مایگيارد.
مويوعاتی همنون سود رهبر ،سود پيرو ،زمان محاسباتی و تغيير در نقاط احداغ مراکز توليد
و توزیع در حالتی که اختالل وارد مدل میگردد در جدول زیر موردبررسی قرار گرفته اسات.
مدل ارائهشده از طریق کد نویسای الگاوریتم بهيناهساازی انباوه ذرات در نار افازار متلاب 3باا
استفاده از یک لپتاپ سه هستهای با  2429گيگاهرتز سرعت پردازنده حلشده است.
جدول  :2مقايسه جواب در شرايط عادي و بروز اختالل

با اختالل

بدون اختالل

389873

332434

سود رهبر

72979

47781

سود پيرو

22779

2947

زمان حل

38

24

بهترین تكرار

33

2و7

نقاط احداغ

1. Matlab
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شكل  :3نمودار سود رهبر (آبي) و پيرو (نارنجي) در شرايط عادي (چپ) و بروز اختالل (راست)

در شكل فوق نقاطی که بهصورت دایره مشكی مشخصشده است ،بهترین تكرار الگاوریتم در
به دست آوردن جواب مناسب برای مسئله مایباشاد .هماانطاور کاه مشااهده مایشاود نقااط
موردنرر زمانی رخ داده است که سود دو باازیگر در شارایط مطلوبشاان قارار دارد و همنناين
شرطی منطقی که همواره سود رهبر بادتر از پيرو اسات رعایات شاده اسات .همنناين بهتارین
تكرار در حالتی رخ داده است که هردو سود بادیی به نسبت دارناد و عاالوه بار ایان اخاتالف
سودشان نسبت به حادت دیگر کمتر شده است که طبق گفته قبلی ماا یكای از شاروط توقاف
همين اختالف سود است.
همننين از منرری دیگر به مقایسه دو حالت فوق میپردازیم .در جدول زیار زماان محاساباتی
الگوریتم بهينهسازی انبوه ذرات در شرایط عادی و بروز اختالل برای سه ساایز مختلاف مسائله
موردنرر نمایش داده شده است.
جدول :3زمان حل الگوريتم  PSOدر حالتها و اندازههاي مختلف

اندازه مسئله
بزرگ

متوسط

کوچک

2,789

1,963

842

22,997

16,924

بدون اختالل

 5,731با اختالل

زمان حل مسئله
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اعتبارسنجي راه حل
برای بررسی اعتبار و تصدیق روش حل از الگوریتم دیگری به نا الگوریتم بهيناهساازی مبتنای
بر جغرافيای زیستی 3که توسط سيمن ارائه شده اسات ،اساتفاده مایکنايم و باه تجزیاهوتحليال
جوابهای حاصل از این الگوریتم و مقایسه آن با الگوریتم بهينه سازی انبوه ذرات میپردازیم
(سایمون.)2114 ،
از نرر قيمتهای پيشنهادی توسط توليدکننده و خاردهفاروش جاوابهاای دو الگاوریتم را باا
یكدیگر مورد مقایسه قرار دادیم که نتاایج در جادول زیار باهطاور خالصاه ارائاه شاده اسات.
همننين زمان حل الگوریتمها در ساطر آخار ارائاه شاده اسات کاه نشاان مایدهاد الگاوریتم
بهينهسازی مبتنی بر جغرافيای زیستی سرعت بهتری دارد.
جدول  :4مقايسه قيمتهاي پيشنهادي در الگوريتم  PSOو BBO

BBP

 PSOنوع سنگ

1708

284

1

027

418

4

311

333

3

841

603

2

100

843

6

1034

1377

1

1601

1707

4

4780

1264

3

1476

1631

2

4471

1020

6

1827

3641

قيمتتتتت
رهبر

قيم

پيرو

زمان حل مدل
1. Biogeography Based Optimization
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عالوه بر این ،شاخصی با عنوان درصد انحراف مقادیر تاابع هادف بارای مقایساه دو الگاوریتم
مورد نرر در نرر گرفتاهایام کاه ایان شااخص را در پاانزده تسات مختلاف بارای انادازههاای
کوچک ،متوسط و بزرگ مسئله مورد بررسای قارار مایدهايم .هماانطور کاه در جادول زیار
مشاهده میگردد افزایش اندازه مسئله و نزدیک شدن اندازه مسئله به اندازه دنيای واقعی سابب
گردیده است که جوابها نزدیكی بيشاتری پيادا کنناد و لاذا درصاد انحاراف از مقاادیر تاابع
هدف عمدتاً کاهش یابد.
ج

جدول : 5درصد انحراف تابع هدف در ابعاد مختلف مسئله

اندازه مسئله

شماره آزمون

مقدار تابع هدفPSO

مقاادار تااابع هاادف درصااد انحااراف
BBO

مقادیر تابع هدف

کوچک
متوسط
بزرگ

1

199,311

127,198

0.362

2

243,143

185,727

0.236

3

246,836

162,692

0.341

4

261,671

162,255

0.380

5

235,432

183,898

0.219

ميانگين

237,279

164,354

0.307

6

636,023

448,854

0.294

7

539,541

439,429

0.186

8

604,685

523,253

0.135

9

690,614

624,308

0.096

10

543,398

515,093

0.052

ميانگين

602,852

510,187

0.154

11

731,522

652,098

0.109

12

839,354

763,903

0.090

13

783,470

740,980

0.054

14

970,328

912,087

0.060

15

1,084,231

994,276

0.083

ميانگين

881,781

812,669

0.078
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نتيجهگيري
در تحقيق حاير ،مويوع طراحی شبكه زنجيره تأمين با در نرر گرفتن دو معيار مهام رقابات و
اختالل بررسیشده است .رقابت در بين دو عاو اصلی زنجيره یعنی توليدکننده و توزیعکنناده
در نرر گرفتهشده و اختالدت احتمالی نياز تاأمين منباع موردتوجاه قرارگرفتاه اسات .طراحای
شبكه زنجيره تأمين با در نرر گرفتن این دو موجب شده است که زنجياره تاأمين طراحایشاده
در برابر این عوامل انعطااف پاذیری بيشاتری داشاته باشاد .تصاميماتی کاه باا اساتفاده از مادل
پيشنهادی قادر به اخذ آنها هستيم شامل تصاميمات مكاانیاابی مراکاز توزیاع باهعناوان یاک
تصميم استراتژیک و تصميماتی از قبيل قيمت محصودت ،نحوه تخصايص مراکاز توليادی باه
مراکز توزیع ،جریان محصودت در شبكه زنجياره تاأمين و  ...مایباشاند .از باازی اساتكلبرگ
برای بررسی رقابت در زنجيره تأمين استفاده شده است که در آن توليدکننده بهعناوان رهبار و
خردهفروش بهعنوان پيرو در نرر گرفته شدهاند.
با اجرای مدل و با استفاده از دادههای کسبشده مكان مراکز توزیاع جدیاد بارای احاداغ در
کشور مشخص گردیده و سپس نحوه تخصيص مراکز توليدی به مراکز توزیع تعياين گردیاده
است .تأثير رقابت بر روی اهداف بازیگران زنجيره تاأمين موردبررسای قرارگرفتاه و نتاایج آن
تحليل گردیده است ،عالوه بار ایان نحاوه تاأثير اخاتالدت بار روی زنجياره تاأمين و اهاداف
بازیگران زنجيره مورد بررسی قرارگرفته است .در پایان کارآیی الگوریتم بهينهسازی مبتنی بار
جغرافيای زیستی که دارای سرعت همگرایی بيشتری است نيز نشان داده شده است.

پيشنهادات آتي
برای ادامه و توسعه تحقيقات درزمينه طراحی شبكه زنجيره تأمين رقابتی ،پيشنهادهاای بساياری
را با توجه به جنبههای مختلف ایان ناوع مساائل مای تاوان مطارح نماود کاه در اینجاا باه ذکار
مهمترین آنها میپردازیم.
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 تصميمات قيمتگذاری در زنجيرههای تأمين رقابتی از اهميات فراوانای برخوردارناد کاهدر این تحقيق با تعيين قيمات محصاودت ،مقادار آنهاا باهصاورت متغيار تصاميمگياری
مطرحشده است و میتوان با استفاده از مدلهای قيمتگاذاری موجاود در ادبياات دقات
بيشتری را در این زمينه اتخاذ نمود.
 برخی از پارامترهای موجود در مسئله از قبيل هزیناه احاداغ مراکاز توزیاع جدیاد ،زماانتأمين کااد از تاأمينکنناده اصالی و ساایر فروشاندگان و  ...معماودً دارای عاد قطعيات
میباشند که میتوان از رویكردهای مختلف از قبيل برنامهریازی فاازی بارای مادلساازی
آنها استفاده نمود.
 توجه به مبحث اختالل از منرری دیگر که چنان چه تسهيلی در یاک دوره دچاار اخاتاللشود در دورههای بعد قادر به سرویسدهای باه زنجياره مایباشاد .در قسامت اخاتالل در
مراکز توزیع میتوان در نرر داشت که هزینههای بازیابی تسهيلی کاه دچاار خرابای شاده
است نيز بر عهده تأمينکننده اصلی میباشد ،لذا هزینههای بازیابی تسهيل نيز میتواناد در
مدلسازی مسئله موردتوجه قرار بگيرد.
 رقابت در نرر گرفتهشده در این تحقيق از نوع رقابت استكلبرگ بوده است کاه مایتاوانبرای دقت بيشتر از مفاهيم بازی نش و بازیهای پویا نيز برای مدلسازی مسئله پيشانهادی
استفاده نمود.
 استفاده از روشهای سرعتدهنده برای افازایش سارعت همگرایای الگاوریتم بارای حالمسائل با ابعاد بسيار بزرگ نيز میتواند موردتوجه قرار بگيرد.
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