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Abstract 
In this research, a model for a sustainable closed-loop supply chain with 
economic, social and environmental considerations, along with the risk 
arising from uncertainty in parameters, is presented. Stochastic programming 
has been used for modeling this problem and also using the scale of value 
Exposure to conditional risk is measured by risk. The aim of this model is to 
maximize network design benefits, reduce unemployment and increase job 
opportunities resulting from the construction of facilities and minimize the 
production of carbon produced through intranets, production centers, 
recycling, repair, re-production. Other goals include minimizing the risk 
posed by uncertainty in transportation costs and customer demand. In the 
end, in order to demonstrate the efficiency of the model, an example is 
solved with certainty and uncertainty with the risk measurement criterion, 
and the pareto optimal solutions are compared. Results show that, with 
increasing risk, the profit from the supply chain network has decreased and 
should be costlier to face the risk. 
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 رهیدر زنج سکیر یابیچند هدفه جهت ارز يسازنهیمدل به
در پارامترها:  تیعدم قطع طیتحت شرا داریحلقه بسته پا نیتأم

 )CVaR( یشرط سکیارزش در معرض ر کردیاستفاده از رو

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ع،یصنا یگروه مهندس  ياسکندر يجعفر ثمیم
  

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ع،یصنا یمهندسکارشناس ارشد، گروه  سلوط  یامام یهان

 چکیده
 یاجتماع ،يبا در نظرگرفتن مالحظات اقتصاد داریحلقه بسته پا نیتأم رهیزنج کی يبرا یمدل قیتحق نیدر ا
 نیا يسازمدل يکه برا گرددیدر پارامترها ارائه م تیاز عدم قطع یناش سکیبه همراه ر یطیمحستیو ز

به  یشرط سکیارزش در معرض ر اسیبا استفاده از مق نیشده و همچناستفاده یتصادف يزیرمسئله از برنامه
شبکه، کاهش نرخ  یکردن سود طراح ممیمدل ماکس نی. هدف اشودیپرداخته م هاسکیر يریگاندازه

حاصل از  دشدهیکردن کربن تول ممینیاز احداث مراکز و م یناش یشغل يهافرصت شیو افزا يکاریب
مسئله  نیاهداف ا گری. از دباشدیمجدد م دیتول ر،یتعم افت،یباز د،یدرون شبکه، مراکز تول يهاونقلحمل

اشاره نمود.  زین يمشتر يونقل و تقاضاحمل نهیدر هز تیاز عدم قطع یناش سکیکردن ر ممینیبه م توانیم
 يریگاندازه اریبا مع تیو عدم قطع تیقطع طیتحت شرا یمدل، مثال ییجهت نشان دادن کارا انیدر پا

مطلب  نیا انگریب قیتحق نیا جی. نتاگرددیم سهیها باهم مقاپارتو آن نهیبه يهاحل نموده و جواب سکیر
 سکیشدن با رو جهت مواجه افتهیکاهش نیتأم رهیاز شبکه زنج یسود ناش سک،یر شیکه با افزا باشدیم
 .دیرا متحمل گرد يشتریب نهیهز ستیبایم

)، CVAR( یشرط سکیارزش در معرض ر دار،یحلقه بسته پا نیتأم رهیزنج :هاواژهکلید
 .تیعدم قطع ،یتصادف يزیربرنامه
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 مقدمه
ث شده که عها باو اثرات اجتماعی شرکت يریپذتیامروزه ضرورت و اهمیت مسئول

، هاتیع در مأمورواین موض اي بر عناصرویژه دیها تأکریزان سازمانمدیران و برنامه
ها اجتماعی شرکت يریپذتیمسئول .هاي سازمان خود داشته باشنداندازها و استراتژيچشم

هاي مختلف اجتماعی، ازجمله حقوق ها در گروههاي شرکتفعالیت ریعنوان تأثبه
 ي شغلی وهافرصتافزایش  کارکنان، ایمنی محل کار، شرایط مناسب براي کارکنان و

 تالش و یطیمحستیز معیارهاي یافتن اهمیت دلیل به امروزههمچنین  شدهفیتعر رهغی
 و ضایعات از کارا و مؤثر ادهفاست ی وطیمحستیزي هایآلودگکاهش  منظوربه هاسازمان
 رگذاریتأث مشتریان انتظارات و قوانین به توجه با هاسازمان موفقیت بر تواندیم نیز بازیافت

و استفاده توسط  يبرداریمزیت رقابتی پایدار آن مزیتی است که قابلیت کپ درواقع. باشد
(کوین  دیطور پایدار در محیط رقابت یاري نمارا به دیگران را نداشته باشد و بتواند سازمان

 ).1986، و کوین
 محیطی فشارهاي و آلودگی کاهش منابع، از استفاده کاهش دلیل به اخیر يهاسال در
مشتریان و  ازیموردنو همچنین بازار رقابتی کنونی مانند تقاضاي  اجتماعیي ریپذتیو مسئول

 با بازگشتی شبکه مسائلسازي یکپارچه به ضروري توجه ونقل،حملهاي همچنین هزینه
 شبکه ی تحت عنوانطیمحستیزپذیري اجتماعی و اهداف و مسئولیت جلوروبه شبکه

 نیتأم زنجیره در هاسکیر است و همچنین مدیریت گردیده پایدار بسته حلقه نیتأمزنجیره 
 .است شده تبدیل نیتأم زنجیره مدیریت براي ضروريمسئله  یک به

 زنجیره مدیریت اخیر ادبیات درتأمل قابل تحقیق موضوع یکعنوان به ،مسئله این
 روند و جهانی اقتصاد در قطعیت عدم ادامه با يمندعالقه این و شدهلیتبد نیز پدیدار نیتأم

 موجب و ترویج اطالعات تکنولوژي در پیشرفت و يسپاربرون افزایش مانندوکار کسب
 يهارهیزنجعمده  مزایاي. باوجود است شده جهانی پیچیده نیتأم يهارهیزنج در توسعه

در  ریسکدر معرض  سازماندرواقع  و هستند رتریپذبیها آسآن ،شدهداده توسعه نیتأم
 یکعنوان به ياندهیطور فزابه پایداري به دستیابی براي تالش رونیازااست  باالترسطوح 
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 شناخته جهانی نیتأم زنجیره در موجود يهاچالش از برخی با مقابله برايمؤثر  استراتژي
شامل  حلقه بسته نیروژه طراحی شبکه زنجیره تأمپبا توجه به این حقیقت که لذا . است شده

 دفع و...) -بازیابی -تولید -ونقلحمل( از قبیل به تسهیالتمقدار زیادي سرمایه مربوط 
حلقه بسته  نیتأمو اینکه اکثر کارهایی که در گذشته در زمینه مدیریت زنجیره  باشدیم

ي ریسک بوده است بنابراین پرداختن ریگاندازهپایدار صورت پذیرفته فاقد معیاري جهت 
حلقه بسته به همراه  نیتأمبه موضوعی که بتواند اهداف مربوط به پایداري یک زنجیره 

مدیریت کردن ریسک در شرایط عدم قطعیت را در نظر بگیرد اهمیت و ضرورت بسیاري 
 .دهدیمرا در این تحقیق نشان 

مدیریت ریسک یک دغدغه  بیان داشتند که ،2009در سال  هوانگ و همکاران
باشد که سطوح باالیی از عدم قطعیت در تقاضاي محصول، می نیهاي تأمهاساسی در زنجیر

عنوان اتفاقات پویا به معموالً هاتیعدم قطع. باشندقطعات را دارا می نیند تولید یا تأمآیفر
بسته به طبیعت و خواهند داشت.  شوند که تهدیداتی براي عملیات زنجیره را در پیظاهر می

اختالل،  ،طبقه تقسیم کرد: انحرافبه سه توانیشدت عدم قطعیت اثرات اتفاقات پویا را م
هاي با بررسی ریسک توانینابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مبفاجعه؛ 

حلقه  نیتأمکاهش ریسک در زنجیره  مسئلهي سازمدلزنجیره در شرایط عدم قطعیت، به 
؟ و آیا اتخاذ بسته پایدار با درنظرگرفتن مقیاس ارزش در معرض ریسک مشروط پرداخت

 دارد؟ ریپایدار بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار تأث نیمدیریت زنجیره تأم يهاتیفعال
مطالعات و بر اساس آن  شدهیدر بخش دوم مقاله، مبانی نظري و پیشینه پژوهش بررس

ل شکاف در این مطالعات، به بررسی ضرورت و نوآوري تحقیق پیشین بررسی و با تحلی
در  شدهارائهمدل در بخش چهارم ي پژوهش و سازدر بخش سوم مدل حاضر پرداخته شد.

 است.آمده بحث گردیده دستدر بخش آخر نتایج بهتحلیل و  مسئلهقالب یک 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

 پایدار نیزنجیره تأم مدیریت 2-1
 در جادشدهیا معضالت و صنعتی از انقالب پس که مفهوم جدیدي است پایدار توسعه
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 اقتصادي، مختلف ابعاد بین پیوند طریق از و تکنولوژیک و توسعهشدن  صنعتی با رابطه
وکار کسب یکبلندمدت  موفقیت در که است گرفته شکل یطیمحستیز و اجتماعی

پایدار را در  نیتأمي گذشته بحث مدیریت زنجیره هاسالمحققان مختلف در  .است حیاتی
اند که شامل؛ ی تعریف کردهبخشششیک چرخه  صورتبهقالب چارچوب شکل زیر و 

معیارهاي  میلت. باشدیم دیبازتول، تولید ارزش، مشتریان و ونقلحملمنابع، تبدیل،  نیتأم
اقتصادي، اجتماعی و زمان مالحظات طور همپایدار که به نیدستیابی به زنجیره تأم

حسین . )2009(دهقانیان و منصور،  قرار داده است یبرگیرد، موردبررس دررا  یطیمحستیز
حلقه بسته پایدار با در نظر  نیتأمبه طراحی شبکه زنجیره  زارعیان جهرمی و همکاران

 شدهارائه نیتأماند. در زنجیره ی پرداختهطیمحستیزگرفتن اهداف اقتصادي و اجتماعی و 
 منظوربهباشند که هاي عملیاتی داراي عدم قطعیت میو هزینه ونقلحملي هانهیهزتقاضا و 

 ارائه و همکاران به زادهیمصطفاستفاده شده است. سازي استوار از رویکرد بهینهحل مدل 
 بررسی اند که در این مدل بهپرداخته پایدار نیتأم زنجیره شبکه طراحی جهت مدلی

پرداخته شده است. زنجیره  اجتماعی و یطیمحستیز اقتصادي، بعد سه از شبکهزمان هم
مشتریان تشکیل شده است. شی  و مراکـز توزیع کارخانـه، شامل الیه از سهشده ارائه نیتأم

 ریزيبرنامه یک مدل بسته را با حلقه شبکه طراحی ي بهامقالهدر  2017و همکاران در سال 
 کلی، هايهزینه بر عالوه هاآن شدهارائهمدل اند. پرداخته هدفه چند وطصحیح مخل عدد

به براي حل مسئله و  .نمایدرا بهینه می پاسخگویی به تقاضاي شبکه زانیو م کربنانتشار 
 اساس بر یافته بهبود ژنتیک الگوریتم یک هاي بهینه پارتوآوردن مجموعه جواب دست

 95 با مثال جهت نشان دادن کارایی مدل یک .است شده داده توسعه NSGAII چارچوب
 پیشنهادي الگوریتم که دهدیم نشان محاسباتی نتایج؛ و حل و ارائه گردیده چین در شهر
 بهینه پارتو را به دست آورد. برتر حل راه تواندمی

 تحت ریسک نیتأممدیریت زنجیره  2-2
 نیهاي زنجیره تأمدر شبکه به ارزیابی و مدیریت ریسک 2010در سال  تونسل و آلپان

صورت زیر ها در مقاله خود ریسک را بر اساس انجمن مدیران پروژه بهپرداختند. آن
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که اگر اتفاق بیافتد روي  طیاي از شرااتفاقات نامعین یا مجموعه«اند: تعریف کرده
 هاسکیبراي چگونگی مدیریت ر هاآن »گذارد.می رییک یا چند هدف تأث يدستاوردها

 .را معرفی کردند يامرحلهک ساختار سه ی
اي رده اي شبکه لجستیک مستقیم و معکوس چنددر مقاله) 2010(الساید و همکاران 

سه سطح در شبکه مستقیم در این شبکه  تحت ریسک را توسعه دادند. ياو چندمرحله
مراکز  جداسازي و(ها و مراکز توزیع) و دو سطح در جهت معکوس ، کارخانهکنندهنی(تأم

ریزي خطی عدد صحیح صورت برنامهمسئله به در نظر گرفته شده است توزیع مجدد)
سوکون پارك  هدف ماکزیمم کردن سود مورد انتظاراست. ومختلط تصادفی فرموله شده 

تک منبعی را براي یک زنجیره  نییک مسئله طراحی شبکه زنجیره تأم) 2010( و همکاران
اند و از فروش است را در نظر گرفتهو خرده کنندهعی، توزهکنندنیسه سطحی که شامل تأم

ها تعیین مکان هر یک از استراتژي شناوري ریسک استفاده کردند. هدف آن
 .باشدیم هایفروشمراکز توزیع و خرده کنندگاننیتأم

ي سازکپارچهحلقه بسته با ی نیتأم) یک مدلی از زنجیره 2016سونیا و همکاران (
ي ریسک ریگاندازهاند. در این مدل جهت ي مالی را ارائه دادههاسکیري ریگاندازه
و  CVARو ارزش در معرض ریسک شرطی  VARهاي ارزش در معرض ریسک روش

ریسک نزولی و شاخص تنوع ارائه و نتایج آن با هم مقایسه گردیده است. در این مدل 
ویکرد درخت سناریو ارائه باشد که جهت نشان دادن آن رتقاضا داراي عدم قطعیت می

ماکسیمم کردن ارزش خالص فعلی مورد  زمانهمگردیده است. هدف مدل در نظر گرفتن 
باشد و جهت حل آن و نشان دادن منحنی انتظار به همراه مینیمم کردن ریسک مالی می

) یک 2017و همکاران (بهینه پارتو از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است. زبالوس
حلقه بسته ارائه  نیتأمي ریسک در یک زنجیره ریگاندازهی را جهت مدیریت و روش
با در نظرگرفتن  1ماکسیمم کردن ارزش خالص دارایی هاآن. هدف پژوهش اندداده

(باز کردن مراکز تولید و توزیع و  نیتأمهاي ساختار شبکه زنجیره اي میان هزینهموازنه
که جهت  باشدیمها ی از عدم قطعیت در دادهبازیافت و تعمیر و...) و ریسک ناش

1. Net Asset Value 
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در معرض ریسک شرطی استفاده گردیده است. در  ارزش اریمعي این ریسک از ریگاندازه
تعداد  لهیوسبهکه  باشندیمداراي عدم قطعیت  نیتأماین تحقیق پارامترهاي تقاضا و 

اند و براي مدل کردن عدم محدودي از سناریوها با احتمال مشخصی نشان داده شده
ي شبکه از سازمدلمدل درخت سناریو دو الیه ارائه گردیده است. جهت  هاتیقطع

ریزي عدد صحیح مختلط استفاده گردیده است که جهت حل آن یک رویکرد دو برنامه
ک متغیرهاي مکانی قبل از مشخص شدن پارامترهاي مرحله ارائه گردیده که در مرحله ی

ي گردیده و در مرحله دوم نیز سازمدلعدم قطعیت که به خروجی سناریوها بستگی ندارند 
که در معرض پارامترهاي عدم  انبارش ،ونقلحملجایی، تولید، توزیع، ي جابهرهایمتغ

 .گردندیمقطعیت قرار دارند مشخص 
 زنجیره شبکه طراحی ریسک ک مدلی جهت بررسی) ی2017( گویندان و فتاحی

. در این پژوهش، یک مسئله طراحی شبکه زنجیره انددادهرا ارائه  قطعیت عدم تحت نیتأم
، انبار، در نظر دکنندهیتول، کنندهنیتأمچند محصولی و چند زمانی سه سطحی شامل  نیتأم

اي ارائه گردیده که حلهریزي تصادفی دو مرگرفته شده است. در این پژوهش یک برنامه
ها، انبارها و سطوح ظرفیت فرایندهاي تولیدي در ی کارخانهابیمکاندر مرحله یک 

هاي تاکتیکی اصلی ارائه گیريو در مرحله دوم تصمیم گرددیممشخص ها کارخانه
تحت عدم قطعیت در تقاضاهاي  شدهارائهریزي تصادفی سازي برنامه. مسئله بهینهگرددیم

گیري جهت تولید با تقاضاي تصادفی روش نمونه شدنمواجهمشتري قرار دارد که جهت 
 سناریوهاي مختلف استفاده گردیده است.

 مروري بر تحقیقات پیشین 2-3
پایدار با رویکرد  نیتأمدر این بخش ما به بررسی تحقیقات صورت گرفته در حوزه زنجیره 

 ریسک خواهیم پرداخت.
ریسک را در  مدیریت ) در پژوهش خود یک رویکرد2016کیاناکیس و پاپاپلوس (

 مرتبط ریسک کنندهنییتع اند در این پژوهش ابتدا به عواملپایدار ارائه داده نیتأمزنجیره 
 براي کشف و شدتو  وقوع احتمال نرخ پایدار شناسایی گردیده و سپس نیتأم زنجیره در
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بندي گردیده سپس اولویت شدهییشناساي هاسکیر. گرددیمریسک محاسبه  هر
 صورت گرفته و نیتأمآن بر روي زنجیره  اثرات و بالقوه هايریسک و علت لیوتحلهیتجز

. در این گرددیماحتمالی ارائه  هايریسک تمام کاهش براي اقدامات و راهبردها یافتن
 1ي بالقوه خطاهاحالت لیوتحلهیتجز و هاداده يآورجمع براي مخلوط روش مدل رویکرد

)FMEAها ارائه گردیده است. سانگ و همکاران ریسک نسبی اهمیت ارزیابی ) جهت
پایدار  نیتأم زنجیره مدیریت در مهم خطر عوامل ) در پژوهش خود به شناسایی2017(

 و قدرتزمان هم گرفتن نظر در جهت هرابط یک اند که پس از شناسایی این عواملپرداخته
 پس از تعیینها و آناند ارائه داده )رابطه مستقیم ماتریس ایجاد( داخلی ریسک عوامل ریتأث

پایدار  نیتأمدر زنجیره  مهم ریسک عوامل شناسایی به رابطه - قدرت کل ماتریس
 2دیماتل روش اند. در این پژوهش جهت شناسایی عوامل ریسک مهم در زنجیره ازپرداخته

 زنجیره هايریسک ) مدلی جهت ارزیابی1395( همکاران استفاده گردیده است. فروزش و
 پژوهش، این درشده ارائه اند. نوآوريارائه داده کنندهنیتأم انتخابمسئله  براي پایدار نیتأم
مسئله  در اقتصادي) و اجتماعی ی،طیمحستیز( پایداري مفهومگانه سه ابعاد گرفتن نظر در

 دو این يریکارگبه باشد کهزنجیره، می هايریسک ارزیابی نیز و پایدار کنندهنیتأم انتخاب
 .کند مدیریت را نیتأم زنجیره هايریسک تواندیم یکدیگر کنار در

موتور که از روغن عیو توز يآورجمع ندیفرا ،یقیتحق ) در2017پایدار و همکاران (
به ارائه  هااند. آن، موردتوجه قرار دادهشودیحاصل م یعیمنابع طب نیتراز با ارزش یکی

موتور با توجه از روغن يابسته حلقه رهیزنج کی يمختلط برا یخط يزیرمدل برنامهیک 
در این  هاآن. اندپرداخته ورموتروغن در تدارکات معکوس روغن يآورجمعریسک به 

در نظر را  يآورحداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن خطر جمع بهدو هدف  تحقیق
 .اندگرفته

 یطراح يساده برا یتصادف يسازنهیمدل به ک) به ارائه ی2018جبارزاده و همکاران (
 مواجه بادر شرایط عدم قطعیت که با ریسک  يابسته حلقه نیتأم رهیشبکه زنج کی

1. Failure Modes and Effects Analysis 
2. DEMATEL 
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در  هاآن، پرداختند. باشدیممواجه  یازجمله انتقال بار جانب ،يو خرابکار یاتیخطرات عمل
 يهانهیونقل که کل هزحمل یجانب ریو مقاد التیمحل تسه ماتیتصم نییتع به این مقاله

پرداخته و مدل را به  مختلف به حداقل برساند یخراب يوهایرا در سراسر سنار نیتأم رهیزنج
 ي نمودند.سازادهیپاجرا و  يالگرانژ يآرام ساز تمیالگور کمک

حلقه  نیتأم رهیزنجیک  اتیعمل يزیرو برنامه یطراح) به 2019بابتیستا و همکاران (
در  انیشده از مشتر افتیباز افتهیمحصوالت خاتمه بسته چند محصولی با در نظر گرفتن 

 قیاز طر ایو  گردندیمارسال  يبازساز يها برابه کارخانه بیترت نیمراکز جداگانه و به هم
 در این مدل .اندپرداخته، کنندیدفع، شبکه را ترك م بهارسال  ایفروش به اشخاص ثالث و 

 يهادر دوره سکیر تیریدر مد يریپذسکیر يهاتیاحتمال و محدود يهاتیمحدود
 .است گرفتهموردتوجه قرار  یافق زمان دورهانیم

ي از اخالصه) به بررسی 1حال با توجه به تحقیقات صورت گرفته، در جدول (
قرار  موردنظرآن نوآوري تحقیق حاضر را  بر اساستحقیقات صورت گرفته پرداخته و 

 خواهیم داد.

 خالصه مطالعات تطبیقی پیشین .1جدول 
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پایدار تحـت ریسـک  نیتأمدر زمینه طراحی شبکه زنجیره  شدهانجامنکته مهم در تحقیقات 
به همراه عـدم قطعیـت در اکثـر کارهـا  شدهگرفتهاین است که نوع ریسک و مقیاس به کار 

. در تحقیـق باشـدیممعمولی و حلقه بسته با یک تابع هدف اقتصادي  نیتأمبیشتر در زنجیره 
حاضر با ارائه نگرشی جدید در مورد وضـع حـاکم بـر جهـان واقعـی و تغییـرات مـداوم در 

 انکـاررقابلیغ و اثـرات) دومدسـتو  اولدستو تقاضا مشتریان (مشتریان  ونقلحملقیمت 
اي از عـدم ی بـا معرفـی نـوع تـازهطیمحسـتیزي اقتصـادي، اجتمـاعی، هامؤلفهآن بر تمام 

نـوآوري مقالـه  شـدهدادهایم. با توجه به توضیحات عه ادبیات مربوطه پرداختهقطعیت به توس
 از: اندعبارتحاضر 
 ي چند تابع هدف در مدیریت ریسکریکارگبه )1

 پایدار نیتأمي مقیاس ریسک مناسب در ادبیات طراحی زنجیره ریکارگبه )2

 پایدار نیتأمارائه مدلی یکپارچه در طراحی و مدیریت ریسک زنجیره  )3

 مسئلهي سازمدلارائه الگوریتم و  -3
ي موجود در ادبیـات مربـوط بـه موضـوع خألهادر بخش قبل و  شدهارائهبا توجه به مطالب 

هـاي موجـود در ی و همچنین با توجه به دارا بودن خاصیت عدم قطعیـت در دادهموردبررس
هاي بـر آن شـدیم تـا مـدلی ارائـه دهـیم تـا بـا در نظرگـرفتن ریسـک مسـئلهفضاي واقعـی 

ها تا حـد گیري ریسکو به همراه داشتن یک مقیاس منسجم و کارا براي اندازه شدهیمعرف
ي سـازمدلکمک کنـد. در ادامـه بـه  رندهیگمیتصمایده آلی بتواند براي کاهش ریسک به 

 ی پرداخته شده است.موردبررس مسئله

مسئولیت تهیه مـواد اولیـه را  کنندگاننیجلو، تأمو در شبکه روبه شدهیراحدر مدل ط
ــر  ــد. محصــوالت در مراکــز تولیــد ساختهعب ــق شــبکههــده دارن  يهاشــده و ســپس از طری
. در جریان بازگشـت محصـوالت، رسندیبه دست مشتریان بازار دسته اول م کنندگانعیتوز

محصوالت قابل جداسازي و وه سی، به دو گرو بازر يآورمحصوالت برگشتی بعد از جمع
به قطعات هستند، به مراکـز  کیتفک. محصوالتی که قابلشوندیجداسازي تقسیم م رقابلیغ

. قطعات به دو دسـته قابـل گردندیو در آنجا به قطعات تبدیل م شوندیم هجداسازي فرستاد
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شـده و به مراکز دفـع منتقل یابیبازرقابلی. قطعات غشوندیتقسیم م یابیبازرقابلیبازیابی و غ
 يسـازصورت ایمن دفع و قطعات قابـل بازیـابی بـه مراکـز بازرسـی، تمیزکـاري و مرتببه

قابـل  يها. در این مراکز پس از بازرسی و تمیزکاري محصوالت در گروهشوندیفرستاده م
ند تولید مجدد، . در فرآیشوندیم يبندمجدد و قابل بازیافت مرتب و طبقه دیتولتعمیر، قابل

مجدد هسـتند بعـد از بازرسـی،  استفادهبر اساس میزان ظرفیت مراکز تولید، قطعاتی که قابل
و پس از ترکیب با قطعات دیگر به  شوندیها فرستاده مبه کارخانه يسازتمیزکاري و مرتب

. در فرآینـد بازیافـت، گردنـدیو بـه چرخـه توزیـع بـازم شوندیمحصوالت جدید تبدیل م
منظور تولیـد مـواد عات جداسازي شده قابل بازیافت بر اساس ظرفیت مراکز بازیافـت بـهقط

و بعـد از بازرسـی بـه مراکـز بازیافـت منتقـل  يآورجمـع، صورت مسـتقیم از مراکـزخام به
 )).1شکل (شوند (یم

ي و بعـد از بازرسـی و بـر آورجمـعدر فرآیند تعمیر، محصوالت قابل تعمیر از مراکز 
. در ایـن مراکـز قطعـات معیـوب و شـوندیماساس ظرفیت مراکز تعمیر به این مراکز منتقل 

و یـا بـا قطعـات  گردنـدیمداراي نقص محصول مرجوعی داراي قابلیت بازیابی، رفع نقص 
 ادامه یابد. محصوالت تعمیر شـده و سـپس هاآنتا کارکرد دوباره  شوندیمسالم جایگزین 

. از طریـق شـبکه شـودیمـبه مراکز توزیع مجدد که مستقل از مراکـز توزیـع هسـتند منتقـل 
. با توجه شوندیمتوزیع مجدد محصوالت تعمیر شده به بازار محصوالت دسته دوم فرستاده 

 صـورتبهرا بدون اعمال مقیاس ریسـک و تغییـرات الزمـه  مسئلهابتدا  الذکرفوقبه مطالب 
 .میکنیمزیر مدل 
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 حلقه بسته نیتأممدل پیشنهادي زنجیره  .1شکل 

 مسئله اتیفرض 3-1
 براي مدل پیشنهادي به شرح زیر است شدهگرفتهفرضیات در نظر 

 .باشدیمچند سطحی و چند محصولی  صورتبهمدل  •
و مراکز دفع ثابت و  کنندگاننیتأممکان و تعداد منطقه مشتریان دسته اول و دوم،  •

 مشخص است.
ي، تعمیر، توزیع مجـدد و بازیافـت آورجمعي مراکز بالقوه تولید، توزیع، هامکان •

 مشخص است.
ي در نظر گرفته شـده آورجمعي در مرکز سازمرتبمراکز بازرسی، جداسازي و  •

 است.
هزینـه ثابـت  مثالعنوانبـههـاي عملیـاتی در هـر یـک از تسـهیالت، مقادیر هزینـه •

احداث، تهیه مواد، تولید، توزیع، تست و بازرسی، تعمیر، تولید و توزیـع مجـدد و بازیافـت 
 مشخص است.

 .گرددیمي توزیع و توزیع مجدد شامل هزینه نگهداري در این مراکز نیز هانهیهز •

 رو به عقب نیتأمره یزنج
 رو به جلو نیتأمزنجیره 
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جریــان محصــوالت فقــط بــین تســهیالت متــوالی متفــاوت وجــود دارد و جریــان  •
 نیست. ریپذامکانمحصول بین تسهیالت مشابه 

معیار سنجش ریسک (ارزش در معرض خطر شرطی) فقط براي هـدف اقتصـادي  •
 .شودیمدر نظر گرفته 

 هاشاخص 3-2
v∈V کنندگاننیتأمهاي ثابت براي مجموعه مکان 

c∈C هاي ثابت براي بازار اولمجموعه مکان 
q∈Q هاي ثابت براي بازار دوممجموعه مکان 
d∈D هاي ثابت براي مراکز دفعمجموعه مکان 
i∈ I جهت احداث دیمراکز تولبالقوه  هايمجموعه مکان 
j∈ J هاي بالقوه مراکز توزیع جهت احداثمجموعه مکان 

k∈ K احداثي جهت آورجمعهاي بالقوه مراکز مجموعه مکان 
l∈ L هاي بالقوه مراکز تعمیر جهت احداثمجموعه مکان 

t∈ T هاي بالقوه مراکز توزیع مجدد جهت احداثمجموعه مکان 
r∈ R هاي بالقوه مراکز بازیافت جهت احداثمجموعه مکان 
p∈ P ،مجموعه محصوالتe∈ E مجموعه مواد اولیه 

 پارامترها 3-3
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑝𝑝  میزان تقاضا براي محصولp  در بازار اولc 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑞𝑞,𝑝𝑝  میزان تقاضا براي محصولp  در بازار دومq 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖  هزینه ثابت احداث مرکز تولیدi 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗  هزینه ثابت احداث مرکز توزیعj 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐾𝐾  يآورجمعهزینه ثابت احداث مرکزk  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑙𝑙 هزینه ثابت احداث مرکز تعمیرl  
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡  هزینه ثابت احداث مرکز توزیع مجددt 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟  هزینه ثابت احداث مرکز بازیافتr  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣,𝑒𝑒  هزینه تهیه هر واحد مواد اولیهe  کننده نیتأمازv  

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑝𝑝  هزینه تولید هر واحد محصولp  در مرکزتولیدi 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑝𝑝  هزینه تولید مجدد هر واحد محصولp در مرکز تولیدi  

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑗𝑗,𝑝𝑝  هزینه توزیع و نگهداري هر واحد محصولp  در مرکز توزیعj 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑝𝑝محصول  هر واحدبازرسی  هزینهp  ي آورجمعدر مرکزj 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑑𝑑,𝑝𝑝 دفع هر واحد محصول  هزینهp  در مرکز دفعd 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑝𝑝 تعمیر هر واحد محصول  هزینهp  در مرکز تعمیرl 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑝𝑝 توزیع مجدد هر واحد محصول  هزینهp  در مرکز توزیع مجددt 

𝑅𝑅𝑆𝑆𝑟𝑟,𝑝𝑝 بازیافت هر واحد محصول  هزینهp  در مرکز بازیافتr 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣,𝑖𝑖,𝑒𝑒 حمل و خرید هر واحد مواد اولیه  هزینهe  کنندهنیتأماز v به مرکز تولیدi  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑝𝑝  هزینه حمل هر واحد محصولP  از مرکز تولیدi توزیع به مرکزj  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑗𝑗,𝑐𝑐,𝑝𝑝 حمل هر واحد محصول  هزینهp  از مرکز توزیعj  به بازار اول c 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑘𝑘,𝑝𝑝 شدهاستفادهحمل هر واحد محصول  هزینه p  اول از بازارc  ي آورجمـعبه مرکـز
k 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝑝𝑝  شدهاستفادههزینه حمل هر واحد محصول p  ي آورجمعاز مرکزk  به مرکز تولید
i جهت تولید مجدد 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝑘𝑘,𝑑𝑑,𝑝𝑝  شدهاستفادههزینه حمل هر واحد محصول p  ي آورجمعاز مرکزk  به مرکز دفع
d جهت دفع 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑙𝑙,𝑝𝑝  شدهاستفادههزینه حمل هر واحد محصول p  ي آورجمعاز مرکزk  ریمرکزتعمبه 
l جهت تعمیر 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑘𝑘,𝑟𝑟,𝑝𝑝  هشـداستفادههزینه حمل هر واحد محصـول p آوري از مرکـز جمـعk  مرکـز بـه
 جهت بازیافت i افتیباز

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑡𝑡,𝑝𝑝 تعمیرشده  هزینه حمل هر واحد محصولp  ریتعماز مرکز l به مرکز توزیع مجددt  
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𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑞𝑞,𝑝𝑝 تعمیرشده  هزینه حمل هر واحد محصولp  از مرکز توزیع مجددt به بازار دومq  

𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑟𝑟,𝑣𝑣,𝑒𝑒 ماده اولیه بازیافت شده  هزینه حمل هر واحدe  از مرکز بازیافتr  کننـده  نیتأمبه
v 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑣𝑣  کننده  نیتأمماکزیمم ظرفیتv 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖  ماکزیمم ظرفیت مرکز تولیدi 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑗𝑗 مرکز توزیع  ماکزیمم ظرفیتj 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑘𝑘 آوري مرکز جمع ماکزیمم ظرفیتj 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑙𝑙 ماکزیمم ظرفیت مرکزتعمیرl  
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑡𝑡 ماکزیمم ظرفیت مرکزتوزیع مجددt  
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑟𝑟  ماکزیمم ظرفیت مرکز بازیافتr 

𝑅𝑅𝑇𝑇 آورينرخ بازگشت محصوالت از بازار اول به مراکز جمع 

𝑅𝑅𝑀𝑀 نرخ تولید مجدد در مراکز تولید 
𝑅𝑅𝑆𝑆 نرخ بازیافت در مراکز بازیافت 
𝑅𝑅𝐷𝐷 فع، نرخ دفع در مراکز د𝑅𝑅𝑅𝑅 نرخ تعمیر در مراکز تعمیر 
𝜃𝜃𝑖𝑖  اجتماعی مربوط به احداث مرکز تولید در مکان  ریتأثضریبi 
𝜃𝜃𝑙𝑙  اجتماعی مربوط به احداث مراکز تعمیر در مکان  ریتأثضریبl 
𝜃𝜃𝑟𝑟  اجتماعی مربوط به احداث مراکز بازیافت در مکان  ریتأثضریبr 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣,𝑖𝑖,𝑒𝑒  میزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد مواد اولیهe  کنندهنیتأماز v  بـه مرکـز
  iتولید

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑝𝑝  میزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد محصولp  از مرکـز تولیـدi  بـه مرکـز
 jتوزیع 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑗𝑗,𝑐𝑐,𝑝𝑝  میزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد محصولp از مرکز تولیـد j بـه بـازار 

 cاول 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑐𝑐,𝑘𝑘,𝑝𝑝  شـدهاستفادهمیزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد محصول p  از بـازار اول
c آوري به مرکز جمعk 
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𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑖𝑖,𝑝𝑝  شـدهاستفادهمیزان انتشار کـربن بـه ازاي حمـل هـر واحـد محصـول p از مرکـز 
 جهت تولید مجدد iبه مرکز تولید  kآوري جمع

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝑘𝑘,𝑑𝑑,𝑝𝑝  شـدهاستفادهمیزان انتشار کربن به ازاي حمـل هـر واحـد محصـول p از مرکـز 
 جهت دفع dبه مرکز دفع  kآوري جمع

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑙𝑙,𝑝𝑝  شـدهاستفادهمیزان انتشار کـربن بـه ازاي حمـل هـر واحـد محصـول p  از مرکـز
 جهت تعمیر l ریتعمبه مرکز  kآوري جمع

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑘𝑘,𝑟𝑟,𝑝𝑝 شـدهاستفادهان انتشار کربن به ازاي حمـل هـر واحـد محصـول میز p  از مرکـز
 جهت بازیافت iبه مرکز بازیافت  kآوري جمع

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑡𝑡,𝑝𝑝 تعمیرشده  میزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد محصولp  ریـتعماز مرکز l 
 tبه مرکزتوزیع مجدد 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑞𝑞,𝑝𝑝 تعمیر شده  میزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد محصولp  از مرکز توزیع
  qبه بازار دوم tمجدد 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑟𝑟,𝑣𝑣,𝑒𝑒  میزان انتشار کربن به ازاي حمل هر واحد مـاده اولیـه بازیافـت شـدهe  از مرکـز
 vکننده  نیتأمبه  rبازیافت 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑝𝑝 د محصول تولید هر واح میزان انتشار کربن به ازايP  در مرکز تولیدi 

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑝𝑝 مجدد هر واحد محصول  تولید میزان انتشار کربن به ازايP  در مرکز تولیدi 
𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑙𝑙,𝑝𝑝  میزان انتشار کربن به ازاي تعمیر هر واحد محصولp در مرکز تعمیرl  
𝐷𝐷𝑅𝑅𝑆𝑆𝑟𝑟,𝑝𝑝  میزان انتشار کربن به ازاي بازیافت هر واحد محصولp در مرکز بازیافتr  

𝑁𝑁𝐹𝐹 ماکزیمم تعداد مراکز تولید جهت احداث 
𝑁𝑁𝐹𝐹 ماکزیمم تعداد مراکز توزیع جهت احداث 
𝑁𝑁𝐹𝐹  ي و بازرسی جهت احداث آورمراکز جمعماکزیمم تعداد 
𝑁𝑁𝐹𝐹  جهت احداث ریمراکز تعمماکزیمم تعداد 
𝑁𝑁𝐹𝐹  مجدد جهت احداث عیمراکز توزماکزیمم تعداد 
𝑁𝑁𝐹𝐹 جهت احداث افتیمراکز بازعداد ماکزیمم ت 
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 گیريي تصمیمرهایمتغ 3-4
v,i,e,QVI  تعداد ماده اولیه حمل شدهe  کنندهنیتأماز v  به مرکز تولیدi 
i, j,pQIJ  شده محصول حمل تعدادp  از مرکز تولیدi  به مرکز توزیعj 
j,c,pQJC شده تعداد محصول حملp  از مرکز توزیعj  به بازار اولc 

c,k,pQCK  تعداد محصول حمل شدهp  از بازار اولc آوري به مرکز جمعk 
k,i,pQKI  تعداد محصول حمل شدهp آوري از مرکز جمعk  بـه مرکـز تولیـدi  جهـت تولیـد

 مجدد
k,d,pQKD  تعداد محصول حمل شدهp آوري از مرکز جمعk  به مرکز دفعd جهت دفع 

k,l,pQKL  تعداد محصول حمل شدهp آوري از مرکز جمعk به مرکز تعمیر l جهت تعمیر 
k,r,pQKR  تعداد محصول حمل شـدهp آوري از مرکـز جمـعk  بـه مرکـز بازیافـتr  جهـت

 بازیافت
l,t,pQLS  تعداد محصول حمل شدهp  از مرکز تعمیرl  به مرکز توزیع مجددt 

t,q,pQSQ  تعداد محصول حمل شدهp توزیع مجدد  از مرکزt  دوم به بازارq 

r,v,eQRV  تعداد ماده اولیه حمل شدهe  از مرکز بازیافتr  کنندهنیتأمبه v 

 iX اگر مرکز تولید در مکانi  غیر این صورت صفر در ,1باشد 
jY  اگر مرکز توزیع در مکانj  غیر این صورت صفر در ,1باشد 
kG آوري در مکان اگر مرکز جمعk  غیر این صورت صفر در ,1باشد 

lW  مکان  در ریتعماگر مرکزl  صفر صورت نیادر غیر  ,1باشد 
tO  در مکاناگر مرکز توزیع مجدد t  صفر صورت نیاغیر  در ,1باشد 

rU  در مکاناگر مرکز بازیافت r  در غیر این صورت صفر ,1باشد 

 ي ریاضیسازمدل 3-5

 هدف تابع 3-5-1
. تـابع باشـدیمـی طیمحسـتیزمدل پیشنهادي شامل سه تابع هـدف اقتصـادي، اجتمـاعی و 
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حاصل از احداث مراکـز  نیتأمحداکثر رساندن سود طراحی شبکه زنجیره  )ufF (هدف اول 
درآمـد کـل، منهـاي  صورتبه دومدستو  اولدستو تولید و فروش محصوالت در بازار 

 دهد.هاي زنجیره را نشان میکل هزینه

(Maximize Utility Function = Total Revenue –Supply Chain Structure 
Cost) )1(  
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.

. .
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Pr DE

MAX F FH T FW W
Prr DEE

FO O FU U

 + +  +     = − + + −        + 
 

∑ ∑∑∑
∑ ∑∑∑
∑ ∑

. .

. .

. .

. .

. .

vie vie ijp ijp
v i e i j p

jcp jcp ckp ckp
j c p c k p

kip kip kdp kdp
k i p k d p

klp klp krp krp
k l p k r p

ltp ltp tqp tqp
l t p t q p

TVI QVI TIJ QIJ

TJC QJC TCK QCK

TKI QKI TKD QKD

TKL QKL TKR QKR

TLS QLS TSQ QSQ

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑
.

. .

. .

. .

. .

rve rve
r v e

ve vie ip ijp
v i e i j p

jp jcp kp ckp
j c p c k p

ip kip dp kdp
k i p k d p

lp klp rp krp
k l p k r p

TRV QRV

SC QVI MC QIJ

DC QJC CC QCK

RMC QKI DPC QKD

RPC QKL RC QKR

RDC

 
 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 
 
 
 

+ +

+ +

+ +

+ +

∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑
.tp ltp

l t p
QLS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
∑∑∑  
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هاي شغلی ناشی از احداث مراکز حداکثرسازي فرصت کنندهانیب )SoF ( دومتابع هدف 
در  هدف اجتماعی ریتأثحداکثر سازي  عنوانبهي بالقوه هامکانبازیافت، در تعمیر، تولیدي، 

 باشد.زنجیره تأمین می شبکه

. . .So i i l l r r
i l r

MAX F X W Uθ θ θ = + + 
 
∑ ∑ ∑ (2) 

 ریتـأثاي بـین تفـاوت اجتماعی هر منطقـه، ابتـدا مقایسـه ریتأثآوردن ضریب  به دستجهت 
اي و نـرخ بیکـاري منتشـره از آمـار و اطالعـات نرخ تولید ناخالص منطقه اجتماعی ناشی از

انتظار صورت گرفته و سپس در خصـوص  مورد دولت با نرخ تولید ناخالص و نرخ بیکاري
امتیـازي بـه هـر منطقـه  AHP یمراتبتوسط روش فرایند تحلیلی سلسله  آمدهدستبهتفاوت 

 گرددیمجهت احداث مراکز تخصیص 
شاخص میزان  بر اساسی طیمحستیزحداقل سازي اثرات  )emF (تابع هدف سوم 

از مراکز و همچنین کربن محصوالت در بین هریک  ونقلحملانتشار کربن حاصل از 
 .دهدیماز فرایندهاي تولید، تولید مجدد، تعمیر و بازیافت را نشان  دشدهیتول

emMIN F = (3) 
. .

. .

. .

.

( ).

( ).

vie vie jcp jcp
v i e j c p

ckp ckp kdp kdp
c k p k d p

rve rve ltp ltp
r v e l t p

tqp tqp
t q p

klp lp klp
k l p

ijp ip ijp
p

ETVI QVI ETJC QJC

ETCK QCK ETKD QKD

ETRV QRV ETLS QLS

ETSQ QSQ

ETKL ERP QKL

ETIJ EM QIJ

+ +

+ +

+ +

+

+ +

+ +

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑

∑∑∑

∑
( ).

( ).

i j

kip ip kip
k i p

krp rp krp
k r p

ETKI ERM QKI

ETKR ERC QKR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 + + 
 
 + 
 

∑∑

∑∑∑

∑∑∑
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 ي ورودي و خروجی به مراکزهاانیجري تعادل هاتیمحدود 3-5-2

ijp vie kip
j p v e k p

QIJ QVI QKI i I= + ∀ ∈∑∑ ∑∑ ∑∑ (4) 

,ijp jcp
i c

QIJ QJC j J p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (5) 

,JCP cp
j

QJC DE c C p P≥ ∀ ∈ ∈∑ (6) 

. ,ckp cp
k

QCK DE RT c C p P= ∀ ∈ ∈∑ (7) 

. ,kdp ckp
d c

QKD RD QCK k K p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (8) 

. ,klp ckp
l c

QKL RR QCK k K p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (9) 

. ,krp ckp
r c

QKR RS QCK k K p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (10) 

. . ,kip ckp
i c

QKI RM QCK k K p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (11) 

,

ckp kdp kip
c d i

klp krp
l r

QCK QKD QKI

QKL QKR k K p P

= + +

+ ∀ ∈ ∈

∑ ∑ ∑

∑ ∑
(12) 

,klp ltp
k t

QKL QLS l L p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (13) 

,ltp tqp
l q

QLS QSQ t T p P= ∀ ∈ ∈∑ ∑ (14) 

,tqp qp
t

QSQ DDE q Q p P≥ ∀ ∈ ∈∑ (15) 

krp rve
k p v e

QKR QRV r R= ∀ ∈∑∑ ∑∑ (16) 

هاي ورودي به هر مرکـز که براي هر محصول، مجموع جریان دهدیم) نشان 4محدودیت (
جریـان خروجـی از آن  برابـر بـاآوري جمـع و مراکـز کننـدگاننیتأمتولید از طرف تمامی 

ي هـاانیجرکه بـراي هـر محصـول، مجمـوع  کندیم) تضمین 5. محدودیت (باشدیممرکز 
ي خـارج هـاانیجرورودي به هر مرکز توزیع از طرف تمامی مراکز تولید برابـر بـا مجمـوع 

که تقاضـاي همـه مشـتریان  کندیم) تضمین 6شونده از این مراکز توزیع است. محدودیت (
رابطه تقاضاي مشـتریان  دهندهنشان) 7. محدودیت (گرددیمدر مناطق بازار دسته اول ارضا 
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آوري در مناطق بازار دسته اول با محصـوالت بازگشـتی از سـوي مشـتریان بـه مراکـز جمـع
ي خروجـی از مراکـز هـاانیجرکه بـراي هـر محصـول،  دهدیم) نشان 8است. محدودیت (

آوري از طـرف ي ورودي به هر مرکـز جمـعهاانیجرآوري به تمام مراکز دفع برابر با جمع
) نشـان 9تمامی مشتریان مناطق بازار دسـته اول، ضـرب در نسـبت دفـع اسـت. محـدودیت (

آوري به تمام مراکز تعمیر ي خروجی از مراکز جمعهاانیجرکه براي هر محصول،  دهدیم
آوري از طـرف تمـامی مشـتریان منـاطق بـازار هر مرکـز جمـع ي ورودي بههاانیجربرابر با 

دهــد کــه بــراي هــر ) نشــان می10دســته اول، ضــرب در نســبت تعمیــر اســت. محــدودیت (
ــا ي خروجــی از مراکــز جمــعهــاانیجرمحصــول،  ــر ب ــه تمــام مراکــز بازیافــت براب آوري ب

ازار دسـته اول، آوري از طرف تمامی مشتریان مناطق بـي ورودي به هر مرکز جمعهاانیجر
 کـه بـراي هـر محصـول دهـدیمـ) نشـان 11ضرب در نسبت بازیافـت اسـت. محـدودیت (

ي ورودي بـه هـاانیجرآوري به تمام مراکز تولید برابر با ي خروجی از مراکز جمعهاانیجر
آوري از طرف تمامی مشتریان مناطق بازار دسته اول، ضرب در نسـبت تولیـد هر مرکز جمع

ي ورودي به هـر هاانیجردهد که براي هر محصول، ) نشان می12دیت (مجدد است. محدو
ي هـاانیجرآوري از طرف تمام مشتریان بازار دسته اول برابر با مجمـوع یک از مراکز جمع

خروجی از این مرکز به مراکز تعمیر جهت تعمیر، تولید جهت تولید مجدد، بازیافت جهـت 
کـه بـراي هـر  کنـدیم) تضمین 13باشد. محدودیت (دفع می منظوربهبازیافت و مراکز دفع 

آوري ي ورودي به هر مرکز تعمیر از طرف تمـامی مراکـز جمـعهاانیجرمحصول، مجموع 
) تضـمین 14ي خارج شونده از این مراکز تعمیر است. محدودیت (هاانیجربرابر با مجموع 

مرکز توزیع مجدد از طرف  ي ورودي به هرهاانیجرکه براي هر محصول، مجموع  کندیم
شـونده از ایـن مراکـز توزیـع مجـدد  خـارجي هـاانیجرتمامی مراکز تعمیر برابر با مجموع 

که تقاضاي همه مشتریان در منـاطق بـازار دسـته دوم  کندیم) تضمین 15است. محدودیت (
ي هـاانیجراولیه، مجموع  کند که براي هر ماده) تضمین می16. محدودیت (گرددیمارضا 

ي هـاانیجرآوري برابر بـا مجمـوع ورودي به هر مرکز بازیافت از طرف تمامی مراکز جمع
 .خارج شونده از این مراکز بازیافت است



 273 | سلوط  یامامو  ياسکندر يجعفر...؛ در سکیر یابیچند هدفه جهت ارز يسازنهیمدل به

 

 هاي ظرفیتمحدودیت 3-5-3

vie v
e i

QVI CapV v V≤ ∀ ∈∑∑ (17) 

.ijp i i
j p

QIJ CapI X i I≤ ∀ ∈∑∑ (18) 

.jcp j j
c p

QJC CapJ Y j J≤ ∀ ∈∑∑ ∑ (19) 

.ckp k k
c p

QCK CapK G k K≤ ∀ ∈∑∑ (20) 

.klp l l
k p

QKL CapL W l L≤ ∀ ∈∑∑ (21) 

.ltp t t
l p

QLS CapS O t T≤ ∀ ∈∑∑ (22) 

.krp r r
k p

QKR CapR U r R≤ ∀ ∈∑∑ (23) 

خروجی از هـر  يهاانیع جروکه براي هر ماده اولیه، مجم کندیتضمین م )17(محدودیت 
 )18(. محـدودیت کنـدیتجاوز نمـ کنندهنیمراکز تولید، از ظرفیت تأم یتمامبه کنندهنیتأم

خروجـی از هـر مرکـز تولیـد  يهـاانیع جروکه بـراي هـر محصـول، مجمـ کندیتضمین م
تضـمین  )19(. محـدودیت کنـدیمراکز توزیع، از ظرفیت مراکز تولیـد تجـاوز نمـ یتمامبه
 یتمامخروجـی از هـر مرکـز توزیـع بـه يهـاانیع جروکه براي هر محصول، مجمـ کندیم

تضـمین  )20( . محـدودیتکندیل، از ظرفیت مرکز توزیع تجاوز نممناطق مشتریان دسته او
آوري از سوي تمـامی مشـتریان بـازار هاي ورودي به مراکز جمعع جریانوکند که مجممی

 کنـدیتضـمین مـ )21(. محـدودیت کندیآوري تجاوز نمدسته اول، از ظرفیت مراکز جمع
آوري، از ظرفیت تمامی مراکز جمعورودي به مراکز تعمیر از سوي  يهاانیع جروکه مجم

هـاي ع جریـانوکـه مجمـ کنـدیتضـمین مـ )22( . محـدودیتکندیمراکز تعمیر تجاوز نم
آوري، از ظرفیـت مراکـز توزیـع ورودي به مراکز توزیع مجدد از سوي تمامی مراکز جمـع

ورودي بـه  يهـاانیع جروکند که مجمـتضمین می) 23(. محدودیت کندیمجدد تجاوز نم
 کند.ظرفیت مراکز بازیافت تجاوز نمی آوري ازمراکز بازیافت از سوي مراکز جمع
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 هاي سطح ظرفیت تسهیالتمحدودیت 3-5-4
1iX i I≤ ∀ ∈ (24)

 
(25) 

1kG k K≤ ∀ ∈ (26) 
(27) 
(28) 
(29) 

ــی  24(هــاي یتدمحــدو ــه ترتیــب تضــمین مــ)29ال ــع،  کننــدی، ب کــه مراکــز تولیــد، توزی
 .شوندیو بازیافت حداکثر با یک سطح ظرفیت احداث م دآوري، تعمیر، توزیع مجدجمع

 تسهیالت دماکزیمم تعدا يهاتیمحدود 3-5-5

i
i

X NX i I≤ ∀ ∈∑ (30) 

j
j

Y NY j J≤ ∀ ∈∑ (31) 

k
k

G NH k K≤ ∀ ∈∑ (32) 

l
l

W NW l L≤ ∀ ∈∑ (33) 

t
t

O NO t T≤ ∀ ∈∑ (34) 

r
r

U NU r R≤ ∀ ∈∑ (35) 

آوري، تولیـد، توزیـع، جمـع مراکـز د)، به ترتیب ماکزیمم تعدا35الی  30( يهاتیمحدود
 کنندی، محدود مباشندیو بازیافت که پتانسیل احداث را دارا م دتعمیر، توزیع مجد

{ }, , , , , 0,1i j k l t rX Y G W O U ∈ (36) 
, , , , ,

, , , , , , 0,
vie ijp jcp ckp kip kdp

klp krp ltp tqp rve

QVI QIJ QJC QCK QKI QKD
QKL QKR QLS QSQ QRV Int≥

(37) 

1jY j J≤ ∀ ∈

1lW l L≤ ∀ ∈

1tO t T≤ ∀ ∈

1rU u U≤ ∀ ∈
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ن دبه ترتیـب مربـوط بـه صـفر و یـک و نـامنفی و صـحیح بـو )37(و  )36( يهاتیمحدود
 .باشندیمدل م يریگمییرهاي تصمغمت

که بدون در نظر گرفتن معیاري جهت سنجش  میریگیممدل فوق را مدل پایه در نظر 
 .باشدپایدار می نیتأمریسک در زنجیره 

 مدل سنجش و ارزیابی ریسک ارائه 3-6
در کار مشترك مـارك گـو  شدهارائهبا استفاده از روش  مسئلهي بندفرمولدر این بخش به 

 شـودیمـی رخطـیغي تصادفی عـدد صـحیح زیربرنامهمنگ که منجر به یک مدل  ونو فن 
خطـی آن ارائـه  در کار روکافلر واوریا سیو مـدل شدهانجامپرداخته و سپس مطابق پژوهش 

 .گرددیم
ي مرتبط با مسـئله ماننـد تقاضـاي مشـتري فاکتورهازیادي روي  ریتأثشرایط اقتصادي 

تواند یکی از سه حالت: خوب، متوسط، بد را داشـته باشـد. اقتصادي آینده می طیشرا دارد.
 ازنظـربـا اسـتفاده  توانیمهر یک از شرایط نامعین آینده را یک سناریو نامیده که  نجایدر ا

ی سه فاکتور تصـادفی را در موردبررساحتماالتی را به آن اختصاص داد. در مسئله  خبرگان،
، هر یک از این فاکتور تصادفی در مسئله یعنی مقدار تقاضاي نـامعین مشـتري میریگیمنظر 

ونقـل از مراکـز توزیـع بـه بـازار ي حملهانهیهز و q دومدستو بازار  cدر بازار دست اول 
تـابع توزیـع خـود  برحسـببسته به شـرایط اقتصـادي موجـود مقـادیر مختلفـی را  اولدست

 𝜔𝜔ي تصمیم را با رهایمتغگیرند. در این مسئله ما می
ω=(QVIvie,QIJijp,QJCjcp,QCKckp,QKIkip,QKDkd,QKLklp,QKDkrp,QLSl,t,p,QSQt,q,p

,QRVrve, Xi,Yj,Gk,Wl,Ot,Ur) 

ـــــا  ـــــت را ب ـــــدم قطعی ـــــاي تصـــــادفی داراي ع ـــــی)و فاکتوره ـــــایش م ـــــیم نم ده
( , , )s s s

cp qp ijpDE DDE TIJξ ,𝑓𝑓�𝜔𝜔که در آن عبارت  = ((𝑠𝑠)� تـابع زیـان بـا  دهندهنشان𝑤𝑤 
 فاکتورهاي تصادفی داراي عدم قطعیت می باشد. ξ(𝑠𝑠)متغیرهاي تصمیم و

s
cpDEنامعین براي محصول  : میزان تقاضاp  در بازار اولc  به ازاي سناریوs 
s
qpDDEنامعین براي محصول  : میزان تقاضاp  در بازار دومq  به ازاي سناریوs 
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s
jcpTJC هزینه حمل هر واحد محصول :p  از مرکز تولیدi  به مرکز توزیعj 

هدف اقتصادي مسئله  در (SCS) نیتأمتابع زیان مربوط به ساختار زنجیره  جهیدرنت
 باشد.زیر می صورتبه

( ) ( )1MaxUF ER SCSC CVaRλ λ= − − − (38)  

گیرنده در گریـزي تصـمیمپـذیري و یـا ریسـکمقدار ریسـک کنندهانیبدر مدل  λ پارامتر
با توجه به ضـریب  رندهیگمیتصمبگیریم،  1را برابر  λیعنی اگر ؛ باشدمواجهه با ریسک می

صـفر  را برابـر λاگـر  ؛ وکه ریسک یا زیـانش را مینـیمم کنـد خواهدیمتنها  CVaRمنفی 
 تر از زیان احتمالی باشدانتظار دارد که سود مهم رندهیگمیتصمبگیریم، یعنی 

(39)
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j c p c k p

ip kip dp kdp
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lp klp rp krp
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 مدل خطی از مسئله 

.گرددیمزیر ارائه  صورتبه  
توسط روکافلر و اوریا سیو  شدهانیبمدلی خطی از مسئله مفروض با استفاده از روش 

 .گرددیمزیر ارائه  صورتبه) 2002(

 (40)

,em SoMIN F MAX F  

ST: 
. , ,s

JCP S cp
j S

QJC P DE c C p P s S≥ ∀ ∈ ∈ ∈∑ ∑ (41) 
. . . , ,s

ckp s cp
j s

QCK RT P DE c C p P s S= ∀ ∈ ∈ ∈∑ ∑ (42) 

. , ,
qp

s
tqp s

t s
QSQ P DDE q Q p P s S≥ ∀ ∈ ∈ ∈∑ ∑ (43) 

( )( ),sZ f s s Sω ξ γ≥ − ∀ ∈ (44) 

1

S

S
Zγ ϑ β

=

 
+ ≤ 

 
∑ (45) 

0 ,S SZ Z R≥ ∈ (46) 

 (14)، (8)، (5)، (14)، (13)، (12)، (11)، (10)، (9)، (8)، (5)، (4) (39) الی (16)
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, , , , , , , , , , , ,c d e h i j k l p q r s t∀  
 مالکیت مدل 3-7

کـه تـاکنون اسـتفاده نگردیـده  باشـدیمـمالکیت مدل  عنوانبهموارد زیر  شدهارائهدر مدل 
 است:
باشـد کـه می 1393 یجهرمـبرگرفته از مدل مقاله حسـین زارعیـان  شدهارائهمدل  -1

اجتمـاعی از  ریتـأثآوردن ضـرایب  بـه دسـتو جهـت  افتـهیتوسـعهتابع هدف اجتماعی آن 
امتیازي به هـر منطقـه جهـت احـداث مراکـز داده  AHP یمراتبروش فرایند تحلیلی سلسله 

 گرددیم

پایـدار:  نیتـأمي مقیاس ریسک در ادبیات طراحی زنجیره ریکارگبهعدم  -2
 ) در تابع هدف براي این منظور در نظر گرفته شده است.38معادله (

 نتایج لیوتحلهیو تجزمثال عددي  -4
با توجه به سیاست کلی دولـت در سـال اقتصـاد مقـاومتی و تولیـد و اشـتغال و بـا توجـه بـه 

حلقـه بسـته در صـنعت  نیتـأمحمایت دولت از تولیدات داخلی در این مثال شـبکه زنجیـره 
ایـن شـرکت قسـط  کـهيطوربـهقرار گرفتـه اسـت  موردمطالعهی صنایع امرسان خانگلوازم

پایدار را در کشور ایران و بـراي  نیتأمطراحی شبکه زنجیره  وافزایش سهم بیشتري از بازار 
دارد  را)2P ( ماشین لباسشویی تمام اتوماتیـک و )1P (دو محصول یخچال ساید باي ساید

و به این شرکت تولیدي  نیتأمداخلی  کنندگاننیتأمتوسط  ازیموردندر این زنجیره قطعات 
 اولدسـتشود. محصوالت تولیدي از طریق مراکـز توزیـع بـه دسـت مشـتریان فرستاده می

در صورت اسقاط شدن و یا نقض فنی توسـط مراکـز  موردنظر. محصوالت گرددیمارسال 
ــد از بررســی و بازرســی جمــع ــن مراکــز بع ــده کــه در ای ــی  ازلحــاظآوري جمــع گردی فن

کـه در ایـن  گـرددیمـقابل تعمیر باشند به مراکـز تعمیـر فرسـتاده  محصوالت کهیدرصورت
 عنوانبـهتعمیر گردیـده و  موردنظرصورت با تعمیرات جزئی و یا تعویض قطعات محصول 

گردد. محصوالتی که قابـل تعمیـر فروخته می دومدستبه مشتریان  دومدستیک محصول 
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نیستند به مراکـز دفـع  استفادهقابلآوري دمونتاژ گردیده و قطعاتی که نیستند در مراکز جمع
باشـند بـه مراکـز تولیـد جهـت می اسـتفادهقابلجهت انهدام ارسال گردیـده و قطعـاتی کـه 

مـواد اولیـه  عنوانبـهشود. سایر قطعـات نیـز جهـت اسـتفاده مجـدد استفاده مجدد ارسال می
در این مثـال ابعـاد و انـدازه مسـئله جهـت  .گرددیمه مراکز بازیافت ارسال ب کنندگاننیتأم

) و مقـدار 2ي بالقوه جهـت احـداث مراکـز و در شـکل (هامکان) و 2آزمایش در جدول (
 ) نشان داده شده است.3ي ثابت در جدول (هادادهپارامترها و 

 موردمطالعهمسئله  ابعادمربوط به  .2جدول 
 نماد تعداد شاخص نام مرکز نماد تعداد شاخص نام مرکز

  t 2 توزیع مجدد  v 3 نیتأم

  r 2 بازیافت  i 4 تولید

  q 3 بازار دوم  j 4 توزیع

  d 2 دفع  c 2 بازار اول

  p 2 محصوالت  k 3 آوريجمع

  e 4 مواد اولیه  l 2 تعمیر

کـه در جـدول فـوق نشـان داده شـده اسـت در بررسـی شـرکت نمونـه؛ شـرکت  طورهمان
در  کنندهنیتأم 3و  کنندهعیتوزبخش  4در کشور،  دکنندهیتولشرکت  4داراي  موردمطالعه

 ) نشان داده شده است.2بروي نقشه به شرح شکل ( هاآن. نحوه توزیع باشدیمزنجیره 
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 جهت احداث مراکزي ثابت و بالقوه هامکان .2شکل 

 ي ثابت مسئلههادادهمقدار پارامترها و  .3جدول 

220 400 

𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑞𝑞,𝑝𝑝 

30000 20000 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑞𝑞,𝑝𝑝 

700 1500 
𝐶𝐶𝑟𝑟𝑐𝑐 ,𝑝𝑝 

215 390 30000 20000 700 1500 

240 410 30000 20000 
16000

0 
9000

0 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐,𝑝𝑝 

50000 70000 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟 1 4 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑝𝑝 

16000
0 

9000
0 

20000
0 

20000
0 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑙𝑙 1 4 25 45 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑆𝑆𝑙𝑙,𝑝𝑝 
 550005000000 4000000 70000𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 20 40 
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00 00 

 
37500

0 
300000 250000 

50000
0 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 60000 

8000
0 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐾𝐾  

 10 20 
𝑅𝑅𝑆𝑆𝑟𝑟,𝑝𝑝 

10 6,5 
 

4 2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣,𝑒𝑒  10 20 9,5 6 4,3 1,7 
3 𝑁𝑁𝐹𝐹 3 𝑁𝑁𝐹𝐹 11 7 5 2,2 

 0,7 𝑅𝑅𝑇𝑇 102000 
10000

0 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 1 2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑝𝑝 
2 𝑁𝑁𝐹𝐹 0,1 𝑅𝑅𝐷𝐷 0,1 𝑅𝑅𝑀𝑀 0,9 2,1 
2 𝑁𝑁𝐹𝐹 2 𝑁𝑁𝐹𝐹 2 𝑁𝑁𝐹𝐹 1,1 2 
2 4 

𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑙𝑙,𝑝𝑝 
550 1000 

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑝𝑝 

250 500 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑝𝑝 
2 4 525 985 225 485 

1,5 3 
𝐷𝐷𝑅𝑅𝑆𝑆𝑟𝑟,𝑝𝑝 

520 990 220 490 
1,5 3 525 985 225 485 
4 9 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑝𝑝 

5 8 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑆𝑆𝑑𝑑,𝑝𝑝 

9 13 

𝐷𝐷𝑆𝑆𝑗𝑗,𝑝𝑝 

5 10 4 8 8 12 

5 11 200000 
20000

0 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑘𝑘  8 12 

5 11 80000 80000 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑟𝑟 9 13 

 
14000

0 
160000 180000 

20000
0 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖  1,5 3 

𝐷𝐷𝑅𝑅𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑝𝑝 
 

30000
0 

300000 300000 
30000

0 
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑗𝑗 2 3,5 

20000
0 

20000
0 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑡𝑡  100000 

10000
0 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑙𝑙  2 4 

0,2 𝑅𝑅𝑆𝑆 300000 300000 
30000

0 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑣𝑣  2 4 

 1,5 4 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑗𝑗,𝑝𝑝 

170 140 260 300 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑖𝑖,𝑒𝑒   2,5 6 175 145 270 310 
 2,7 6,5 170 140 260 300 
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 2 6 172 142 265 305 

 2,5 6 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑗𝑗,𝑝𝑝 

172 142 265 305 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑖𝑖,𝑒𝑒 
 1,5 4 170 140 260 300 

 2,5 6 172 142 265 305 

 3,5 8 175 145 270 310 
 2,7 6,5 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑗𝑗,𝑝𝑝 

170 140 260 300 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑖𝑖,𝑒𝑒 
 2,5 6 172 142 265 305 
 1,5 4 170 140 260 300 
 2,5 6 175 145 270 310 

2,5 6 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆2,𝑐𝑐,𝑝𝑝 

1,5 4 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆1,𝑐𝑐,𝑝𝑝 

2 6 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇4,𝑗𝑗,𝑝𝑝 
2 5 3 7 3,5 8 
2 6 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆4,𝑐𝑐,𝑝𝑝 
2,7 6,5 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆3,𝑐𝑐,𝑝𝑝 
2,5 6 

3 7 2 5 1,5 4 

 0,6 𝑅𝑅𝑅𝑅 2 6 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇2,𝑘𝑘,𝑝𝑝 

2 5 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇1,𝑘𝑘,𝑝𝑝 1,5 4 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑙𝑙,𝑝𝑝 
 

1,5 4 2,5 6 
2,5 6,5 2,5 6,5 2 5 

   2,5 6 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑙𝑙,𝑝𝑝 

2 6 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑙𝑙,𝑝𝑝 

   1,5 4 2,5 6,5 
2 5 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑖𝑖,𝑝𝑝 

2,5 6 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑖𝑖,𝑝𝑝 

2 5 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑖𝑖,𝑝𝑝 
2,5 6 2 5 2,5 6,5 
3 7 2 5 2 5 
3 7 3 7 2 5 

0,7 3,1 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷3,𝑑𝑑,𝑝𝑝 

0,7 3 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷2,𝑑𝑑,𝑝𝑝 

0,7 3 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷1,𝑑𝑑,𝑝𝑝 

0,7 3 0,8 3,2 0,7 3 
3 7 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅3,𝑟𝑟,𝑝𝑝 
2 5 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅2,𝑟𝑟,𝑝𝑝 
2 5 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅1,𝑟𝑟,𝑝𝑝 
2,5 6 2,5 6 2,5 6 

   3 7 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆2,𝑡𝑡,𝑝𝑝 

2,5 6 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆1,𝑡𝑡,𝑝𝑝 

   2,5 6 3 7 
0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇1,𝑘𝑘,𝑝𝑝 

3 7 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇2,𝑞𝑞,𝑝𝑝 

2 5 

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇1,𝑞𝑞,𝑝𝑝 0,6 1 2 5 3 7 
0,2 0,5 3 7 2,5 6 



 283 | سلوط  یامامو  ياسکندر يجعفر...؛ در سکیر یابیچند هدفه جهت ارز يسازنهیمدل به

 

 0,4 0,8 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇2,𝑘𝑘,𝑝𝑝 

0,3 0,3 0,5 0,5 

𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇1,𝑣𝑣,𝑒𝑒  0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 

 0,4 1 0,2 0,2 0,4 0,4 
 0,3 0,6 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇1,𝑞𝑞,𝑝𝑝 

0,4 0,4 0,6 0,6 

𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇2,𝑣𝑣,𝑒𝑒  0,4 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 
 0,3 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 
 0,1 0,1 0,2 0,2 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇1,𝑣𝑣,𝑒𝑒 

0,4 1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇2,𝑞𝑞,   0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 
 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 

    0,1 0,1 0,4 0,4 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇2,𝑣𝑣,𝑒𝑒     0,1 0,1 0,1 0,1 

    0,1 0,1 0,3 0,3 
0,1 0,1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑖𝑖,𝑒𝑒 

0,1 0,1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑖𝑖,𝑒𝑒 

0,1 0,1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑖𝑖,𝑒𝑒 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 
0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑖𝑖,𝑝𝑝 

0,3 0,8 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑖𝑖,𝑝𝑝 

0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑖𝑖,𝑝𝑝 
0,2 0,6 0,2 0,6 0,3 0,6 
0,3 0,8 0,2 0,5 0,2 0,5 
0,4 1 0,4 1 0,4 1 
0,3 0,6 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆3,𝑐𝑐,𝑝𝑝 
0,5 1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆2,𝑐𝑐,𝑝𝑝 
0,1 0,4 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆1,𝑐𝑐,𝑝𝑝 
0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,8 
0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷2,𝑑𝑑,𝑝𝑝 
0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷1,𝑑𝑑,𝑝𝑝 
0,1 0,6 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆4,𝑐𝑐,𝑝𝑝 
0,2 0,6 0,2 0,6 0,4 0,8 
0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅2,𝑟𝑟,𝑝𝑝 
0,2 0,5 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅1,𝑟𝑟,𝑝𝑝 
0,3 0,8 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷3,𝑑𝑑  
0,3 0,6 0,3 0,8 0,2 0,5 
0,3 0,6 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆2,𝑡𝑡,𝑝𝑝 
0,1 0,4 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆1,𝑡𝑡,𝑝𝑝 
0,3 0,8 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅3,𝑟𝑟,  
0,1 0,4 0,3 0,6 0,2 0,5 
0,4 0,8 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3,𝑗𝑗,𝑝𝑝 

0,6 1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2,𝑗𝑗,𝑝𝑝 

0,1 0,4 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1,𝑗𝑗,𝑝𝑝 0,3 0,6 0,1 0,4 0,6 1 
0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 0,8 
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0,5 1 0,5 1 0,5 1 
0,2 0,6 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸2,𝑙𝑙,𝑝𝑝 
0,2 0,4 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸1,𝑙𝑙,𝑝𝑝 
0,5 1 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇4,𝑗𝑗,𝑝𝑝 
0,4 0,8 0,3 0,6 0,5 1 
0,33 0,27 𝜃𝜃𝑇𝑇𝑙𝑙 0,2 0,6 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸3,𝑙𝑙,𝑝𝑝 
0,5 1 

0,17 0,22 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑟𝑟 0,1 0,4 0,2 0,4 

    0,66 0,61 0,72 88,0 𝜃𝜃𝑇𝑇𝑖𝑖 
 

از  آمدهدسـتبهاز مقایسـه آمـار و اطالعـات  شـدهارائهاجتماعی طبق تعریـف  ریتأثضریب 
اي با نـرخ بیکـاري و مرکز آمار ایران در خصوص نرخ بیکاري و نرخ تولید ناخالص منطقه

 )) در اثـر احـداث مراکـز در منـاطق بـالقوه4تولید ناخالص داخلـی مـورد انتظـار (جـدول (
 ) نشان داده شده است.5و در جدول ( آمدهدستبه

 هااستانبه تفکیک  96ال س موردنظر: نرخ بیکاري و تولید ناخالص واقعی و 4جدول 

 استان
 نرخ بیکاري
 (مرکز آمار)

 نرخ بیکاري
 موردنظر

تولید ناخالص داخلی 
 )هااستان(درصد سهم 

 موردنظرتولید ناخالص داخلی 
 )هااستان(درصد سهم 

 30,9 27,9 10,3 11,2 تهران
 8,5 5,8 14,6 15,3 خوزستان

 5,6 3,2 13,5 14 کرمان
خراسان 
 رضوي

14,3 13,6 6,6 8,7 

 1,5 1,1 8,6 8,8 سمنان
 1,6 1 10,85 11,1 زنجان
 7,5 7,1 16,3 16,1 اصفهان
 1,9 2 20,05 20,2 کرمانشاه

 اجتماعی نرمال شده هر منطقه ریتأثضریب  .5جدول 

 استان
اجتماعی  ریتأثضریب  تولید ناخالص داخلی نرخ بیکاري

 امتیاز  درصد تفاوت  امتیاز درصد تفاوت  نرمالیزه شده
 0,88 8 3 8 0,9 تهران

𝜃𝜃𝑇𝑇𝑖𝑖 0,72 7 2,7 6 0,7 خوزستان 
 0,61 6 2,4 5 0,5 کرمان
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 استان
اجتماعی  ریتأثضریب  تولید ناخالص داخلی نرخ بیکاري

 امتیاز  درصد تفاوت  امتیاز درصد تفاوت  نرمالیزه شده
 0,66 6 2,1 6 0,7 خراسان رضوي

 0,27 3 0,8 2 0,2 سمنان
𝜃𝜃𝑇𝑇𝑙𝑙  0,33 3 0,6 3 0,25 زنجان 

 0,22 2 0,4 2 0,2 اصفهان
𝜃𝜃𝑅𝑅𝑟𝑟  0,17 2 0,4 1 0,15 کرمانشاه 

و  q دومدستو بازار  c اولدستمقدار تقاضاي نامعین مشتري در بازار  موردنظردر مثال 
که بسته به شرایط اقتصادي موجود  c اولدستبه بازار  jونقل از مراکز توزیع قیمت حمل

فاکتور تصادفی در نظر  عنوانبهگیرند تابع توزیع خود می برحسبدارد و مقادیر مختلفی را 
گرفته شده است که سناریوهاي ممکن با توجه به شرایط آینده براي این فاکتورها مطابق 

 باشد.) می8) و (7) و (6جداول (
 دومدستتقاضاي مشتري در بازار  بر اساسسناریوهاي ممکن به همراه احتمال وقوع  .6جدول 

شرایط آینده 
 (سناریو)

احتمال 
 وقوع

) q دومدستدر بازار  Pمحصول  مشتريتقاضاي  )s
qpDDE 

 تابع سناریو عدد تصادفی
C2DDE C1DDE 

 0,4 خوب
32884 24575 

U1~[25000 - 20000] 
U2~[30000 - 35000] 

30372 27179 

30761 23139 

 0,4 متوسط
26557 19741 

U1~[20000 - 19000] 
U2~[25000 - 30000] 

25871 19131 
25683 19479 

 0,2 بد
20237 18669 

U1~[19000 - 18000] 
U2~[20000 - 25000] 

24197 18075 

20086 18310 
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 ونقلحملهزینه  بر اساسسناریوهاي ممکن به همراه احتمال وقوع  .7جدول 

شرایط 
آینده 
 (سناریو)

احتمال 
 وقوع

) c اولدستبه بازار   jونقل از مراکز توزیعهزینه حمل )s
cpDE 

 تابع سناریو عدد تصادفی
C2DE C1DE 

 0,4 خوب
148794 94979 U1~[9500 ،10500] 

U2~[160000 ،170000] 145615 92791 

 0,4 متوسط
132873 88815 U1~[8500 ،9500] 

U2~[150000 ،160000] 134735 85977 

 0,2 بد
128353 78615 U1~[7500 ،8500] 

U2~[140000 ،150000] 124024 77081 
 

 اولدستتقاضاي مشتري در بازار  بر اساسسناریوهاي ممکن به همراه احتمال وقوع . 8جدول 

شرایط 
آینده 
 (سناریو)

احتمال 
 وقوع

  qاولدستدر بازار  pتقاضاي مشتري محصول 
s
jcpTJC 

عدد  پارامترعدد 
 تصادفی

درصد افزایش  تابع
 4cpTJC 3cpTJC 2cpTJC 1cpTJC / کاهش قیمت

 0,4 خوب
1,8 5,4 2,4 5,8 2,2 5,4 1,3 3,6 

10- U~[-15،-5] 2,7 6,3 1,8 4,5 1,8 4,5 2,7 6,3 

 0,4 متوسط
2 6 2,7 6,5 2,5 6 1,5 4 

0 U~[-5،5] 3 7 2 5 2 5 3 7 

 0,2 بد
2,2 6,6 2,9 7,1 2,7 6,6 1,6 4,4  

10 U~[15،5] 3,3 7,7 2,2 5,5 2,2 5,5 3,3 7,7 

) مشخص است شرایط اقتصادي به سه سناریوي ممکن 8) تا (6که در جداول ( طورهمان
هر یک از این سناریوها توسط نظر خبرگان در احتماالت مربوط به  تقسیم شده است و

تقاضاي مشتریان بسته به شرایط آینده از تابع یکنواخت با ستون مربوطه آورده شده است. 
کند مثالً براي شرایط آینده خوب تقاضا در بیشترین حد پارامترهاي مختلفی پیروي می

 به دستکند. جهت گیرد و به همین ترتیب براي شرایط مختلف تغییر میخود قرار می
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در  1ابع یکنواخت، از تابع رندمی از ترقطعیغآوردن عدد مربوط به پارامتر داراي عدد 
ي سازنهیبهاکسل استفاده شده است. جهت دسترسی به نقاط بهینه پارتو از روش 

 Ghz و با یک رایانه GAMS 24 افزارنرم) با استفاده از constraint-εمحدودیت اپسیلون (
2,4Core i3  استفاده شده است. تیگابایگ 3حافظه  و 

حل شده  λ (0,3ي (ریپذسکیرو ضریب  80%) αدر سطح معناداري ( شدهارائهمثال 
حداکثر مقدار زیان  دهندهنشانو  شودیمتعیین  رندهیگمیتصمکه توسط )است و مقدار 

واحد در نظر گرفته شده است. سایر پارامترهاي ثابت نیز مطابق جدول  910برابر با  باشدیم
مسئله را با استفاده از مدل دوم  ،مربوط به هر پارامتر. با در دست داشتن مقادیر باشدیم) 3(

) 9در جدول ( آمدهدستبهحل نموده و نتایج  ذکرشدهبا در نظر گرفتن ریسک در ابعاد 
 شود.نشان داده می

 هابا در نظر گرفتن عدم قطعیت در داده 2ي بهینه پارتو مثال عددي مدل هاجواب .9جدول 

Fso Fem Fuf جواب Fso Fem Fuf جواب 
2,98 13397580 85737180 12 2,81 13372810 85404820 1 
2,76 13397580 85758370 13 2,98 13372810 85451240 2 
2,81 13409970 85819960 14 2,81 13385200 85559620 3 
2,98 13447120 85832720 15 2,98 13348050 85582240 4 
2,98 13409970 85844670 16 2,98 13385200 85606040 5 
2,76 13409970 85868850 17 2,76 13367860 85616160 6 
2,98 13459500 85925150 18 2,98 13360430 85644240 7 
2,81 13422350 85927460 19 2,81 13360430 85659700 8 
2,98 13422350 85943300 20 2,76 13360430 85690560 9 
2,98 13471890 85968510 21 2,76 13372810 85710540 10 
2,76 13422350 85975310 22 2,98 13434730 85725230 11 

ســه تــابع هــدف  زمــانهم) بــا در نظــر گــرفتن 6تــا  3ي بهینــه پــارتو در اشــکال (هــاجواب
شـکل  که در نمودار گونههماني) نشان داده شده است. دوبعدي) و دو تابع هدف (بعدسه(

1. Randbetween 
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 طوربـهي پارتو با توجه به اهداف پایداري مسـئله هاجوابگردد مقدار بهینه ) مشاهده می3(
نشان داده شده است که نقاط حداکثري و حـداقلی هـر یـک از توابـع بـا توجـه بـه  زمانهم

min/ max .بودن تابع هدف در این نمودار مشخص گردیده است 

  
ي بهینه پارتو هاحلراهي بعدسه: نمودار 3شکل 

 2مدل 

 Fuf - Fsoپارتو توابع  : جواب بهینه4شکل 

 2مدل 

  
 Fem - Fsoتوابع پارتو  : جواب بهینه5شکل 

 2مدل 

 Fem -Fufتوابع پارتو  : جواب بهینه6شکل 

 2مدل 

ي بالقوه جهت هامکانگردد تعداد احداث مراکز در ) مشاهده می4در نمودار شکل (
 ؛ ودارد نیتأمدر زنجیره  آمدهدستبهاجتماعی بستگی به مقدار سود  ریتأثحداکثري 

ناشی از احداث  هاندهیآالگردد که میزان افزایش ) مشاهده می5همچنین در نمودار شکل (



 289 | سلوط  یامامو  ياسکندر يجعفر...؛ در سکیر یابیچند هدفه جهت ارز يسازنهیمدل به

 

) 6دارد. نمودار شکل ( شدهاحداثدر مراکز تولید بستگی به تعداد مراکز  هاکارخانه
هاي روند هزینه موردمطالعه نیتأمود در شبکه زنجیره این است که با افزایش س دهندهنشان

بین مراکز  ونقلحملاي ناشی از احداث کارخانه و ناشی از انتشار میزان گازهاي گلخانه
 البته میزان این افزایش بستگی به احداث تعداد مراکز بالقوه نیز دارد. ابدییمنیز افزایش 

 تحلیل نتایج و آنالیز حساسیت 4-1
که در آن از سناریوسازي براي شرایط آینده استفاده نشده  باشدیم) مدل اولیه 1مدل (

) 2قرار داده شده است. مدل ( هاآناست و براي پارامترهاي نامعین مسئله میانگین 
مدلی است که در آن سناریوهاي مختلف از شرایط آینده لحاظ شده است این مدل 

کمترین  1مدل باشد. باشد که شرایط ممکن آینده را نیز دارا میمدلی خطی از مسئله می
 اکهچری نیز بود نیبشیپباشد که این واقعیت قابل هزینه را در بین این دو مدل دارا می

ریسک مربوط به شرایط آینده بازار نادیده گرفته شده است ولی در  عمالًدر این مدل 
براي نتایج ممکن آینده باید  شدهیمعرفگانه در نظر گرفتن شرایط سه واسطهبه 2مدل 

که تا به جهان  شودیمهزینه بیشتري را متحمل شد اما این هزینه بیشتر موجب این 
با ریسک  شدنمواجهدر شرایط  نیتأمیت زنجیره و مدیر ترکینزدواقعی 

 ي بهتري را نیز اتخاذ نماید.هايریگمیتصم

تحلیل حساسیت سود زنجیره تأمین تحت عدم قطعیت به ازاي تغییر  4-1-1

 αدر 
، αي بهینه به ازاي هر هاجواب نیتأمجهت نشان دادن تحلیل حساسیت میزان سود زنجیره 

) حل نموده 0,1 -0,9بین ( αسایر پارامترها به ازاي هر  داشتننگهرا با ثابت  موردنظرمسئله 
) 7بهینه پارتو در نمودار شکل ( حلراه 22براي  آمدهدستبهبهینه پارتو  حلراهو نتایج 

 افتهیشیافزامیزان زیان  αبا افزایش  شودیمی نیبشیپکه  گونههماننشان داده شده است. 
درستی مدل  دهندهنشانیابد که این امر کاهش می نیتأمر سود زنجیره مقدا جهیدرنتو 

 .باشدیم
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بـا ثابـت  ،α بـه ازاي هـر CVaRجهت نشان دادن تحلیـل حساسـیت میـزان تغییـرات 
ــتننگه ــارامتر داش ــر  )=0,3( و) =0,2 ( پ ــه ازاي ه ــدل دوم را ب ــایج  αم ــوده و نت ــل نم ح

 ) نشان داده شده است.8براي بهترین جواب هدف اقتصادي در نمودار شکل ( آمدهدستبه
، میـزان αباشد بـا افـزایش سـطح معنـاداري ) مشخص می8که در نمودار شکل ( گونههمان

. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت ایـن ابدییمنیز افزایش  CVaRارزش در معرض ریسک شرطی 
 0,8از  αکه بـه ازاي افـزایش طوريبیشتر است به αافزایش در تابع هدف در مقادیر باالي 

 .باشدیم αمقدار این افزایش بیشتر از بقیه تغییرات در  0,9به 

  
 نیتأم: تغییرات سود شبکه زنجیره 7شکل 

 αي بهینه پارتو به ازاي تغییر هر هاجواب

: تغییرات ارزش در معرض ریسک 8شکل 

 αبه ازاي تغییر در  CVaRشرطی 

تحت عدم قطعیت به ازاي تغییر  نیتأمتحلیل حساسیت سود زنجیره  4-1-2

 λدر 
حلقه بسته  نیتأمجهت نشان دادن تحلیل حساسیت میزان سود و هزینه ساختار شبکه زنجیره 

را  موردنظر، مسئله )به ازاي تغییر در  (CVaR( سکیرپایدار و همچنین ارزش در معرض 
به  آمدهدستبه) حل نموده و نتایج 0-1در بازه () سایر پارامترها به ازاي  داشتننگهبا ثابت 
) براي 10ي بهینه پارتو هدف اقتصادي و نمودار (هاحلراه) براي 9( در نمودارترتیب 

 بهینه هدف اقتصادي نشان داده شده است. حلراه
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 نیتأم: تغییرات سود شبکه زنجیره 9شکل 

 )هاي بهینه پارتو به ازاي تغییر درجواب

 زنجیره شبکه هزینه ساختار راتییتغ :10 شکل

 λدر تغییر ازاي به CVaR/  نیتأم
 

گیرنده توجه بیشتري را به تصمیم 1به سمت )براي هر جواب با افزایش  شدهارائه طبق مدل
تنها قصد دارد که گیرنده باشد، تصمیم)=1 کهیدرصورتنماید و زیان تابع هدف می

 برد یپبه این نکته  توانیم) 10با توجه به نمودار ( نی؛ بنابراریسک یا زیانش را مینیمم کند
خطی با شیب  صورتبه نیتأمو هزینه شبکه زنجیره  CVaRو مشاهده نمود که رابطه بین 

 CVaR گردد، تغییرات مقدار نیتأممنفی بوده و هرچه توجه بیشتري به ریسک زنجیره 
مورد انتظار بیشتر بوده و منجر به کاهش سود شبکه  نیتأمهزینه ساختار زنجیره  به نسبت

 .گرددیم موردنظر نیتأمزنجیره 

 گیرينتیجه
هاي ي ریسک در زنجیرههامدلدر این مقاله پس از مرور ادبیات موضوع در زمینه ارائه 

ي صورت کارهاي موجود، به این موضوع پی برده شد که اکثر خألهاو شناسایی  نیتأم
 از: اندعبارتباشند که گرفته در چند بخش داراي ضعف می

ها که ممکن است در ي جدید و عدم قطعیتهاسکیرعدم در نظر گرفتن  −
اکثر کارها تمرکز خود را روي ریسک  کهیدرحالمواجه شویم.  پایدار با آن نیتأمزنجیره 

بر آن شدیم تا مدلی را جهت  ما اند.معمولی و تک هدفه معطوف کرده نیتأمدر زنجیره 
 حلقه بسته پایدار ارائه نماییم. نیتأممدیریت ریسک در زنجیره 
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ی نمایان شد که اکثر کارهاي مربوط به کاهش توجهقابلدر ادامه کار نکته  −
اند، گیري ریسک استفاده نکردهاز مقیاسی مناسب و کارا براي اندازه نعنواچیهبهریسک، 

مطالعات صورت گرفته در  حلقه بسته پایدار. با نیتأممخصوصاً در زمینه طراحی زنجیره 
که در زمینه مالی  CVaRادبیات مربوط به مباحث مالی به این نتیجه رسیدیم که مقیاس 

 پایدار نماییم. نیتأمات طراحی زنجیره بسیار شناخته شده است را وارد ادبی

ي تحقیقاتی طراحی و براي یک هاشکاف بر اساس افتهیتوسعهمدلی  تیدرنها −
 ی و تحلیل قرار دادیم.موردبررسی خانگلوازممثال نمونه در صنعت 

نشان داد که  شدهیبررسهمچنین بررسی نتایج حاصل از اجراي مدل با مسائل مشابه 
با نتایج واقعی و تحقیقات پیشین بوده که خود دلیلی دیگر بر اعتبار  راستاهمخروجی مسئله 

 .باشدیم شدهارائهمدل 

 ي مدیریتیهاافتهی
پایدار حلقه بسته با در نظر گرفتن ارزش در  نیتأمپژوهش حاضر با بررسی یک زنجیره 

تا سازمان در  کندیمی کمک خانگلوازم دکنندهیتولمعرض ریسک شرطی براي یک 
بر ي خود را مدیریت نموده و عملکرد خود را زیربرنامهشرایط محیطی واقعی فرآیند 

 قرار دهد: موردنظرموارد زیر  اساس
 شبکه طراحی سود کردن ماکسیمم −

 ي عملکرد کارکنانوربهرهبیکاري و افزایش  نرخ کاهش −

 شبکه و درون هاينقلونقل حملاز  حاصل دشدهیتول کربن کردن مینیمم −

 مجدد تولید تعمیر، بازیافت، تولید، مراکز

 تقاضاي ونقل وقطعیت در هزینه حمل عدم از ناشی ریسک کردن مینیمم −

 مشتري

مدیریت  تصمیمات سطح استراتژیک در نیترجزء مهم موردنظرمسئله  طراحی شبکه −
 پرداختن بهلذا خواهد داشت  ی نیزکه اثرات بلندمدت باشدیذکرشده م نیزنجیره تأم
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یی در هايریگمیتصمدر این زنجیره کمک شایانی به ریسک  مدیریت عدم قطعیت و
 خواهد نمود. نیتأممدیریت این زنجیره 

تا جاي ممکن  ستیبایمدر زمینه مدیریت کاهش ریسک  نیتأممدیرت ارشد زنجیره  −
ک ریس کهیهنگامیی براي هاياستراتژخود را در معرض ریسک قرار ندهد و یا 

 .پیوست داشته باشد تا کمترین ضرر را تحمل کند به وقوع رمنتظرهیغمورد انتظار و یا 
مسـئله یعنـی ارزش در معـرض  يسـازگیري ریسک لحاظ شده در مدلمقیاس اندازه −

 باشـدیموجود با نقاط قوت فراوانـی مـ يهااسیترین مقراریسکی مشروط یکی از کا
که حـداکثر ریسـک مـرتبط بـا مسـئله را در بـدترین شـرایط تحـت سـطح معنـاداري 

 داده استمشخصی نمایش 

ــئله  − ــدل و مس ــوردنظرم ــد در  م ــدیران ارش ــه م ــمب ــاد ریگمیتص ــوص ایج ي در خص
با توجه به اهـداف بازیافـت  نیتأمي شغلی و کاهش نرخ بیکاري در زنجیره هافرصت

ــدن محصــوالت از رده  ــد و کــاهش گازهــاي  شــدهخــارجو برگردان ــه چرخــه تولی ب
ي درون شـبکه کمـک شـایانی هـاونقلحملها و اي ناشی از احداث کارخانـهگلخانه

 .دینمایم

 پیشنهاد کارهاي آتی
 نیتأمدر مسئله طراحی زنجیره  CVaRپژوهش صورت گرفته در مقوله استفاده از مقیاس 

با در نظر گرفتن ادبیات  چراکهجزء کارهاي جدیدي در ایران دانست  توانیمپایدار را 
 توانیم شدهگفتهموجود، کاري در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به مطالب 

 نمود. ارائهپیشنهادهاي زیر را جهت کارهاي آتی 
 .شدهارائههاي هاي فراابتکاري براي حل مدلي الگوریتمریکارگبه −
 ریزي تصادفی دو سطححل مسئله با استفاده از مفهوم برنامهي و سازمدل −

ی فاسدشدنپایدار مواد  نیتأمارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک در طراحی زنجیره  −
 CVaRبا استفاده از رویکرد معیار سنجش ریسک 
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 منابع 
) 1393، احمد، (دياحمدي یز، احمد ،صادقیه ،محمدصابر ،فالح نژاد ،حسین ،زارعیان جهرمی

 نشریه. هدفه استوار در طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار چند يسازنهیبهمدل 
 .111-93، صفحه 3شماره ،2دوره ، صنایع مهندسی يهاپژوهش

سـازي دو هدفـه مدل بهینه )1394( سعید، ،حسینعلی و رمضانی ،مهدي؛ حسن پور ،سلطانی تهرانی
در زنجیره تأمین یکپارچـه (مسـتقیم و معکـوس) در حالـت چنـد  دیاکسيدهزینه و کربن 

و آنالین اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت  یالمللنیبدومین کنفرانس . ايمحصولی و چند دوره
 .پژوهشی طرود شمال

 نیتـأمطراحی یـک زنجیـره ) 1394جعفر، ( رزمی،و حامد ،شکوري گنجوي، محمدمهدي ،صفار
عملیاتی در شرایط عدم قطعیـت و حـل آن بـا  يهاسکیرحلقه بسته سبز با در نظر گرفتن 

 تابسـتان و بهار ،1 شماره ،49 دوره ،صنایع مهندسی تخصصی نشریه. NSGA II الگوریتم
 .6 تا 55 صفحه از ،1394

یـک مـدل ریاضـی بـراي طراحـی شـبکه  ارائـه )1395، (حمیدرضا ،محمدرضا و جعفري ،عزیزي
در شـرایط  کننـدهنیتأمحلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن معیارهاي انتخـاب  نیتأمزنجیره 

مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان، دانشگاه آزاد  یالمللنیب کنفرانسعدم قطعیت، 
 .اسالمی واحد لنجان

پایـدار بـراي  يسـازنهیبهیـک رویکـرد  )1392( مـریم، ،و صـمدي دارافشـانی محمدباقر، فخر زاد
 .حلقه بسته چندمحصولی تحت عدم قطعیت تقاضا و بازگشـت نیتأمطراحی شبکه زنجیره 

 .، تهران، پژوهشگاه مواد و انرژيستیزطیمح سومین همایش ملی سوخت، انرژي و
هـاي زنجیـره ارزیـابی ریسـک )1395( میـثم، سـید ،رضا و موسوي ،نازنین؛ توکلی مقدم ،فروزش

روش جدیـد تحلیـل حـاالت  يریکارگبـهبـا  کننـدهنیتأمپایدار براي مسئله انتخاب  نیتأم
مهندسـی صـنایع و  یالمللـنیبدومـین کنفـرانس  ،ايخرابی در محیط فازي بـا ارزش بـازه

 .صنایع دانشگاه فردوسی الکترونیکی، گروه مهندسی صورتبهها، سیستم
پایدار در صـنایع  نیتأمطراحی شبکه زنجیره  )1395(، نیالدحسامسید  ،سمانه و ذگردي ،محمدي

گـروه مهندسـی ، هـامهندسی صنایع و سیسـتم یالمللنیبدومین کنفرانس  .نفت یدستنییپا
 .دانشگاه فردوسی صنایع

http://ier.basu.ac.ir/?_action=article&au=5942&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://ier.basu.ac.ir/?_action=article&au=5942&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://ier.basu.ac.ir/?_action=article&au=5843&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1++%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ier.basu.ac.ir/?_action=article&au=5843&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1++%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://ier.basu.ac.ir/?_action=article&au=6082&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87
http://ier.basu.ac.ir/?_action=article&au=6082&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%87
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http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=210185
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=14628
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=300
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=300
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ارائه مدل ریاضی چند هدفه بـراي طراحـی شـبکه  )1394( عزیزاهللا، ،مهسا و جعفري ،مصطفی زاده
 یالمللـنیبچهاردهمین کنفـرانس  .پایدار با در نظر گرفتن مدیریت موجودي نیتأمزنجیره 

 ایران. و ترافیک، تهران، ونقلحملمهندسی 
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